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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..أما بعد .. هللا والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أرشف األنبياء واملرسلني احلمد 

 مقدمة

إن االهتامم بيان معاين القرآن، فرض واجب عىل املسلمني، ملا يتضمنه ذك منالقيام بفرض التبليغ 

 .للدين، وإيصاله إىل طالب احلقِّ 

آن باهلوى، وال يتبعون الضاللة، وال يقصدون ومن خصائص أهل احلّق أهنم ال يقولون يف القر

رصف القرآن إىل معاين ملجرد ميلهم إليها، بل إن مقصدهم أصالة هو الكشف عن االحتامالت املمكنة 

ملعاين القرآن، وبيان الراجح منها من غريه، ورّد الباطل منها، مهام كان، ثم إهنم يتبعون ما نتج لدهيم بناء 

اء عىل االستئناس بأنظار املتقدمني واملتأخرين يف هذه املطالب الدقيقة، لعلمهم أن عىل النظر الصحيح، وبن

 أن يغفل عنه مجيع املتقدمني واملتأخرين حتى يأيت بعض من سفة نفَسه 
ٍّ
احلقَّ واضح، ويستحيل يف أمر أصيل

ات ذات من املتأخرين بقول خمالف جلميع من تقدم، خصوصا يف نحو هذه املطالب العظيمة، واآلي

وإال لو فرضوا ذلك للزمهم احلكم عىل املتقدمني . املواضيع األصلية التي تقوم عليها أغلب مسائل الدين

واملتأخرين بالضاللة واالنحراف، ولزمهم أن يقولوا إن القرآن مل يكن بيانا للناس ومل يكن هدى ورمحة 

 .شبث به أو يدعيه وينافح من أجلهوال يستقيم ملن له إيامن أن يميل إىل ذلك فضال عن أن يت! هلم

نزعم فيام نقوله أنا أتينا بام مل تأت به املتقدمون واملتأخرون، خاصة وبناء عىل ذلك فإننا نفخر أنا ال 

إذا كان من أصول الدين، فإن أصول الدين غري خافية عليهم، ولو كانت فهي علينا أخفى، ونحن أضل 

 .من اخلريية واألولية واألولوية الكريم  وأشقى، ملا شهد هلم اهللا تعاىل ورسوله

ولذلك فقد تقدمنا عىل النظر يف تفسري هذه اآلية الكريمة، التي دارت عليها أنظار العلامء، 

وتكاثرت آراؤهم وأقواهلم، وكلُّ طائفة كانت حتاول التمسك بمدلول اآلية الكريمة، زعام منها أهنا عىل 

يل القويم، وكان ليس بمجرد الدعوى، والزعم، بل ما قام عليه الداحلق الذي ال ريب فيه، ولكن احلق ل
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ل ال ننرصف عنه، وال نلوي مستفادا من  الكتاب املبني، فهو احلق الذي ال ريب فيه، وهو الذي عليه املعوَّ

 .غريه، وال يضرينا من خالفنا ما دمنا به متمسكني

، فام كان فيه اآلية بناء عىل األساس املذكور وقد حاولت أن أزيد يف توضيح املعاين املستفادة من هذه

، وإن قمت بزيادة عىل ذلك، فقد من تكرار للمعنى يف صورة أخرى، فلتثبيته يف النفوس ولزيادة توضيحه

َد وأقارب حاولت فيه أن أسدِّ
)1(

، فام كان يف كالمي من احلقِّ فبفضل اهللا تعاىل ومنِّه وكرمه، وبربكة اتباع 

ين العظام الذين كانوا شموع حقٍّ عىل مدار الزمان، وبربكتهم املشايخ واملحافظ ة عىل زبدة أعامل املفرسِّ

وبفضل ما قاموا به من جهود يف خدمة القرآن العظيم، قربوا احلقَّ عىل أهله، وكانوا بذلك قائمني بام أمرهم 

حلق الذي أنزله اهللا تعاىل عىل به اهللا تعاىل من االستنباط والبيان، والعمل عىل بيان الدين إظهار اهلدى وا

 . خاتم النبيني وأفضلهم 

وندعو اهللا تعاىل أن يتقبل عملنا هذا، وأن جيعلنا مأجورين عليه، وأن هيدينا بفضله ومنه وكرمه، 

واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيندنا حممد أفضل األأنبياء واملرسلني وعىل آله وصحبه 

 . ن إىل يوم الدينومن تبعهم بإحسا

 

 كتبه الفقري إىل اهللا تعاىل

 سعيد فودة

 وليس لنا إىل غري اله تعاىل حاجة وال مذهب

                                                            
وسأحاول أن أزيد يف حتسني هذه الرسالة يف األيام القادمة بإذن اهللا تعاىل، وعىل حسب ما يفتح اهللا ) 1(

.تعاىل به، وما يالئم
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 البدُء والتمهيد

ا (قال اهللا تعاىل َتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِهبَاٌت َفَأمَّ
ِ
َْكَامٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلك نُْه آَياٌت حمُّ

ِ
َتاَب م

ِ
َي َأنَزَل َعَلْيَك اْلك

ِ
ذ ُهَو الَّ

 َوَما َيْعلَ ا
ِ
ه
ِ
يل

ِ
َغاء َتْأو

ِ
 َواْبت

ِ
ْتنَة

ِ
َغاء اْلف

ِ
نُْه اْبت

ِ
يَن يف ُقُلوِهبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه م

ِ
ذ  لَّ

ِ
ُخوَن يف

ِ
اس الَّ اهللاُّ َوالرَّ

ِ
يَلُه إ

ِ
ُم َتْأو

الَّ 
ِ
ُر إ كَّ نَا َوَما َيذَّ  َربِّ

ِ
ند

ِ
ْن ع  ُكلٌّ مِّ

ِ
ْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِه

ِ
 ]7آل عمران[) ُأْوُلوْا األْلَباِب  اْلع

ةَ  إشارة إىل أنَّ  -املراد به الداللة عىل اهللا تعاىل-يف استعامل ضمري الغائب  حكمة يف تنزيل الكتاب  ثمَّ

مشتمال عىل قسمني من اآليات، املحكم واملتشابه، وال ريب يف أن هذه احلكمة متعلقة باحلكمة من إرسال 

 .تحان الناس مجيعا من يؤمن ومن يكفر، ومن يتبع احلق ومن يزيغ عنهاألنبياء والرسل، وهي ام

ى بالقرآن، وقد بني  وهو املنزل عىل سيدنا حممد املعهود، الكتاب املعني  هواملراد بالكتاب  املسمَّ

منطوق اآلية الكريمة أن الكتاب حيتوي عىل آيات حمكامت وآيات متشاهبات، فإنزال املحكم واملتشابه كله 

 .اد، فاهللا تعاىل قد أراد إنزال الكتاب عىل ما هو عليه ويرتتب عىل ذلك حكمة كام قلنامر

 حمَكامً  كلِّه معنى كون القرآن

َمْت آَياُتُه ُثمَّ {وقد ورد يف القرآن ما يدلُّ عىل أن القرآن كله حمكم، وهو قوله تعاىل 
ِ
َتاٌب ُأْحك

ِ
اَلر ك

 
ٍ
يٍم َخبِري

ِ
ُدْن َحك ن لَّ

ِ
َلْت م من املحكم هبذا املعنى كونه كالمًا حقًا  املرادأنَّ  اإلمام الرازي وذكر، 1هود}ُفصِّ

فصيح األلفاظ صحيح املعاين وكل قول وكالم يوجد كان القرآن أفضل منه يف فصاحة اللفظ وقوة املعنى 

والعقد  وال يتمكن أحد من إتيان كالم يساوي القرآن يف هذين الوصفني ، والعرب تقول يف البناء الوثيق

 .حمكم ، فهذا معنى وصف مجيعه بأنه حمكم : الوثيق الذي ال يمكن حله 

كتاب أحكمت (اهللا أعلم بمراده بذلك ، هذا ) الر(":وهذا ما مشى عليه اجلالل يف تفسريه فقال

لت(بعجيب النظم وبديع املعاين ) آياته ) من لدن حكيم خبري(بينت باألحكام والقصص واملواعظ ) ثم فصِّ

 ".اهللا
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 متشاهباً كلِّه معنى كون القرآن 

َتابًا {وورد يف القرآن ما يدلُّ عىل أنَّ القرآن كله متشابه وهو قوله تعاىل 
ِ
 ك

ِ
يث

ِ
َل َأْحَسَن اْحلَد اهللاَُّ َنزَّ

ُني ُجُلوُدُهْم 
ِ
ُْم ُثمَّ َتل يَن َخيَْشْوَن َرهبَّ

ِ
ذ نُْه ُجُلوُد الَّ

ِ
رُّ م

ِ
 َتْقَشع

َ

ِ
َثاين َتَشاِهبًا مَّ َك ُهَدى اهللاَِّ مُّ

ِ
 اهللاَِّ َذل

ِ
ْكر

ِ
َىل ذ

ِ
ْم إ َوُقُلوُهبُ

 
ٍ
ْن َهاد

ِ
ْل اهللاَُّ َفَام َلُه م

ِ
 َمْن َيَشاُء َوَمن ُيْضل

ِ
ي بِه

ِ
د

ْ
 23الزمر}َهي

وذكر اإلمام الرازي أن املعنى أنه يشبه بعضه بعضًا يف احلسن ويصدق بعضه بعضًا، وإليه اإلشارة 

نْ {: بقوله تعاىل
ِ
رياً  َوَلْو َكاَن م

ِ
 اختالفا َكث

ِ
يه

ِ
 اهللا َلَوَجُدوْا ف

ِ
 َغْري

ِ
ند

ِ
أي لكان بعضه واردًا عىل ] 82:النساء[ }ع

 .نقيض اآلخر، ولتفاوت نسق الكالم يف الفصاحة والركاكة

 القرآن فيه حمكم ومتشابه

الظاهر  نصَّ عليه يف هذه اآلية الكريمة، واملراد باملحكم هنا ما يقابل املتشابه ال ما يقابل وهو ما

، وهو ما ذهب إليه الشافعي من أنَّ املحكم املتضح املعنى، واملتشابه بخالفه، ومعنى اتضاح : والنصَّ

أن يظهر عند العقل أّن معناه هذا ال غري، وأما عند األحناف فاملحكم واضح الداللة الظاهر الذي : املعنى

ال حيتمل النسخ
)1(

. 

ُأخر(وجاء التعبري القرآين بكلمة 
)2(

 ( 
ِ
 لَّ يف جانب املتشاهبات، إلفادة ق

ِ
 بإزاء املحكامت هات

ِ
 ْئ ، ومل َجي

ا ردت إىل املحكامتاجتامعُ  مَ هَّ وَ تَ دون ُأَخر، لئال يُ ) ومتشاهبات(هكذا  َرْت ألهنَّ هام يف آيات، وُأخِّ
)3(

، فاملعترب 

                                                            
).18-6/17(، حاشية عىل البيضاوي،القونوي) 1(

را يف الذكر، ثم أجري جمرى غري: حميط املحيطرى، جاء يف َمجُْع ُأْخ : ُأَخرُ ) 2( . اآلخر يف األصل األشد تأخُّ

جاءين رجل وآخر معه، مل يكن اآلخر إال من : ومدلول اآلخر يف اللغة خاصٌّ بجنس ما تقدمه، فلو قلَت 

واألنثى ُأخرى . ه آخرونعُ ، ومجْ ايرة مطلقا يف جنس أو صفةا تقع عىل املغجنس ما قلته، بخالف غري، فإهن

ف ومل . وُأخراء، واجلمع ُأخريات وُأَخر ف ُأَخر ألنه وصف معدول عن اآلخر، والقياس أن ُيعرَّ
َ

ومل ُيرص

ف إال أنه يف معنى املعرف .يعرَّ

.مع بعض ترصف). 6/20(انظر القونوي، حاشية عىل البيضاوي، دار الكتب العلمية، ) 3(
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ه إىل املحكم  .أوال يف االتباع هو املحكم، ثم املتشابه من حيث ردُّ

 احلكمة املقصودة من إنزال هذين النوعني من املحكم واملتشابه من اآليات؟ ولكن ما هي هذه

، ولكن االمتحان ال يتم إال ببيان وهو أساس التكليف وجوهره ما ثمَّ حكمة غري امتحان اخللق

فال امتحان، وذلك بفضل من اهللا تعاىل، ال  مطلقا الطريقة والفصل بني احلق والباطل، أما مع عدم البيان

وب عليه سابق، فهل تمَّ ذلك يف الكتاب، أي هل وقع تفصيل الطريق احلق الذي يتبعه الناس يف تلك بوج

اآليات املحكمة واملتشاهبة؟ وهل وقع بيان الطريق الذي يبني تعامل البرش وكيفية فهمهم آليات القرآن 

 الكريم؟

، الذي يريدونه ر الطريقال ريب أنه قد تمَّ ذلك بأحسن بيان وأوضحه؟ ويبقى عىل الناس اختيا

 . وهذا الطريق هو الذي يبني حقيقة اختيارهم واتباعهم للكتاب، ومدى إيامهنم باهللا تعاىل وبرسوله 

وال ريب أن املفهوم من البيان القرآين أن املحكم يف الكتاب أكثر من املتشابه منه، وأن املتشابه هو 

يف املحكم األكثر وتقديمه عليه وتقييد املحكم باملتشابه  األقل، والزيغ حيصل بتحكيم ذلك املتشابه األقل

خالفا للطريقة القرآنية السوية التي يؤيدها العقل السليم
)1(

. 

 .وال بدَّ من بيان املراد باملحكم واملتشابه، لنستطيع أن نبني عىل فهمنا ذلك حقيقة املوقف منها

                                                            
وإنام معنى اآلية اإلنحاء عىل أهل الزيغ واألشارة بذلك ":مما يؤيد ذلك ما قاله ابن عطية يف تفسريه) 1(

أوالً إىل نصارى نجران وإىل اليهود الذين كانوا معارصين ملحمد عليه السالم فإهنم كانوا يعرتضون معاين 

وأن حمكمه  تعاىل أنه نزل الكتاب عىل حممد إفضاالً منه ونعمة، القرآن، ثم تعم بعد ذلك كل زائغ، فذكر اهللا

وبينه الذي ال اعرتاض فيه هو معظمه والغالب عليه ، وأن متشاهبه الذي حيتمل التأويل وحيتاج إىل التفهم 

ذات ثم إن أهل الزيغ يرتكون املحكم الذي فيه غنيتهم ويتبعون املتشابه ابتغاء الفتنة وأن يفسدوا . هو أقله

انتهى".البني ويردوا الناس إىل زيغهم ، فهكذا تتوجه املذمة عليهم
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 املحكم

أحكمت عبارهتا، بأن حفظت عن االحتامل ":امتقال اخلطيب الرشبيني يف تفسريه يف بيان املحك

واالشتباه فهي واضحة الداللة
)1(

." 

فقد بني الرشبيني هنا أن إحكام اآلية هي إحكام العبارة ال بمعنى أن ما يقابلها غري حمكم العبارة، 

يف هو حفظها عن إحتامل معنى غري مراد الداللة عليه، وحفظها عن االشتباه بل معنى إحكام العبارة 

 .فهمها

املحكامت هي التي فيهن حجة الرب : وقال حممد بن جعفر بن الزبري  ":وجاء يف تفسري ابن عطية

وعصمة العباد ودفع اخلصوم والباطل ليس هلا ترصيف وال حتريف عام وضعن عليه ، واملتشاهبات هلن 

 .ترصيف وحتريف وتأويل ابتىل اهللا فيهن العباد 

 انتهى".وهذا أحسن األقوال يف هذه اآلية:  قال الفقيه اإلمام أبو حممد

 املتشابه

أي حمتمالت ال يتضح مقصودها إلمجال أو خمالفة ":قال اخلطيب الرشبيني يف بيان املتشاهبات

ظاهر، إال بالفحص والنظر
)2(". 

، ومن الواضح أن اخلطيب الرشبيني ملا فرسَّ املحكم بأنه الواضح املعنى غري املحتمل ملا هو غري مراد

ال يتضح ":فرسَّ املتشابه بأنه ما يقابل هذا املحكم، فصار املحكم مشتمال عىل ضابط أصيل وهو

 . ، وهذا يف مقابل املحكم، كام مىض"مقصودها

                                                            
).1/226(، دار الكتب العلمية، "الرساج املنري"الرشبيني، اخلطيب، ) 1(

).1/226(، دار الكتب العلمية، "الرساج املنري"الرشبيني، اخلطيب، )2(



9

وزاد الرشبيني فبني أن عدم اتضاح مقصودها راجع ألسباب
)1(

: 

 . إمجال-1

 . خمالفة ظاهر-2

 ."نظربالفحص وال":وبني أن اخلروج من التشابه يكون 

الناس قد أكثروا من الوجوه يف تفسري املحكم واملتشابه، ونحن ":وقال اإلمام الرازي يف تفسريه

 :نذكر الوجه امللخص الذي عليه أكثر املحققني ، ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول

ون فإذا كان اللفظ الذي جعل موضوعًا ملعنى، فإما أن يكون حمتمًال لغري ذلك املعنى، وإما أن ال يك

اللفظ موضوعًا ملعنى وال يكون حمتمًال لغريه فهذا هو النص ، وأما إن كان حمتمًال لغريه فال خيلو إما أن 

يكون احتامله ألحدمها راجحًا عىل اآلخر ، وإما أن ال يكون كذلك بل يكون احتامله هلام عىل السواء ، فإن 

اللفظ بالنسبة إىل الراجح ظاهرًا ، وبالنسبة إىل املرجوح كان احتامله ألحدمها راجحًا عىل اآلخر سمي ذلك 

مؤوالً ، وأما إن كان احتامله هلام عىل السوية كان اللفظ بالنسبة إليهام معًا مشرتكًا ، وبالنسبة إىل كل واحد 

 .منهام عىل التعيني جممالً 

، أو مؤوالً ، أو مشرتكًا ، فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصًا ، أو ظاهرًا 

أو جممًال ، أما النص والظاهر فيشرتكان يف حصول الرتجيح ، إال أن النص راجح مانع من الغري ، والظاهر 

                                                            
نُْه {":سريهوال ريب أنه اعتمد يف ذلك عىل البيضاوي، فقد قال يف تف) 1(

ِ
ُهَو الذي َأنَزَل َعَلْيَك الكتاب م

أصله يرد إليها  }ُهنَّ ُأمُّ الكتاب  {. أحكمت عبارهتا بأن حفظت من اِإلمجال واالحتامل }آيات حمكامت

َوُأَخُر متشاهبات  {. غريها والقياس أمهات فأفرد عىل تأويل كل واحدة ، أو عىل أن الكل بمنزلة آية واحدة

 يتضح مقصودها ِإلمجال أو خمالفة ظاهر إال بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلامء ، حمتمالت ال }

ويزداد حرصهم عىل أن جيتهدوا يف تدبرها وحتصيل العلوم املتوقف عليها استنباط املراد هبا ، فينالوا هبا 

انتهى".جاتوبإتعاب القرائح يف استخراج معانيها ، والتوفيق بينها وبني املحكامت معايل الدر
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 .راجح غري مانع من الغري ، فهذا القدر املشرتك هو املسمى باملحكم 

وإن مل يكن راجحًا لكنه وأما املجمل واملؤول فهام مشرتكان يف أن داللة اللفظ عليه غري راجحة ، 

غري مرجوح ، واملؤول مع أنه غري راجح فهو مرجوح ال بحسب الدليل املنفرد، فهذا القدر املشرتك هو 

املسمى باملتشابه ، ألن عدم الفهم حاصل يف القسمني مجيعًا وقد بينا أن ذلك يسمى متشاهبًا إما ألن الذي 

الذهن ، وإما ألجل أن الذي حيصل فيه التشابه يصري غري معلوم ال يعلم يكون النفي فيه مشاهبًا لإلثبات يف 

، فأطلق لفظ املتشابه عىل ما ال يعلم إطالقًا السم السبب عىل املسبب، فهذا هو الكالم املحصل يف املحكم 

واملتشابه
)1(

 انتهى".

 احلكمة يف جعل املحكم واملتشابه يف القرآن

شابه واملحكم يف القرآن راجعة إىل البرش، ألهنام جزء من نحن ال نشكُّ يف أّن احلكم من وجود املت

). العلم واحلّق (إىل النور ) اجلهل(الكتاب الذي أنزل رمحة للعاملني وهدى وبيانا وخمرجا هلم من الظلامت 

ولذلك فإن وجود املتشابه ترجع عوائده وفوائده إىل املسلمني من التزم منهم الطريقة القرآنية التي 

سنزيد يف وصفها، أما من زاغ عنها، فإن املتشابه فضال عن املحكم سيكون عليه وباال وفتنة، وصفناها، و

 . وحجة يوم القيامة

وقد توسل بعض امللحدين بوجود املتشاهبات يف القرآن ليقدحوا فيه، ويبطلوا احلكمة عنه، وقالوا 

ا أوجد اآليات املتشاهبات يف القرآن، بل لو كان القرآن كله حكمه، ولو كان منزله حكيًام فعًال مل: ما حاصله

ولكن احلاصل هو خالف ذلك، . جلعله كله حمكام ليكون ذلك أقرب إىل هداية البرش ومعرفتهم باحلق

فلذلك نرى املختلفني كلهم قد اعتمدوا عىل وجود املشتاهبات يف القرآن وجعل كل واحد منهم يزعم أن 

ه بأن يتبعوه هو دون غريه، ونتج عن ما قد يؤيد مذهبه من اآليات املتشاهبة 
َ
هو املحكم، وصار يطالب غري

جيب عىل البرش االلتزام به إىل  يذلك ازدياد اخلالف بني اخللق، وال يصح لكتاب يزعم له أنه الكتاب الذ

                                                            
ويف بعض ألفاظها ) 5/32(وقد نقل ابن عادل هذه الفقرة عن اإلمام الرازي يف تفسريه اللباب ) 1(

.اختالف مع ما يف الرازي، ونحو اختصار
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وأن فيه اهلدى والرمحة أن يتيح املجال لنحو تلك املطاعن، ولذلك فإنا نرى أن اجلربي مثال  الدينيوم 

، )وجعلنا عىل قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقراً (ك بآيات زعم أهنا تدلُّ عىل اجلرب كقوله تعاىليتمس

بل هذا مذهب الكفار واملنحرفني، بدليل أنه تعاىل حكى ذلك عن الكفار يف معرض : ونرى القدري يقول

وجوه يومئذ نارضة (قوله تعاىل وأيضا نرى مثبت الرؤية يتمسك ب). وقالوا قلوبنا غلٌف (الذم هلم يف قوله 

م من (ومثبت اجلهة يتمسك بقوله) ال تدركه األبصار(، والنايف يتمسك بقوله)إىل رهبا ناظرة خيافون رهبَّ

، وكلُّ واحد من )ليس كمثله يشء(والنايف يتمسك بقوله) الرمحن عىل العرش استوى(وبقوله ) فوقهم

، وهذا كله ال حكم، وأن ما يتمسك ب غريه هو املتشابههؤالء ومن غريهم يزعم أن ما يتمسك به هو امل

يليق باإلله احلكيم فكيف له أن جيعل كتابا كهذا مرجعا للناس أمجعني إىل يوم الدين
)1(

 !؟

 واجلواب 
ُّ
إن اهللا تعاىل إنام أنزل كتابه عىل هذه الصورة بعضه حمكام : نقول أن عن هذا اإلشكال الكيل

رة هي أكمل الصور املمكنة التي يتحقق هبا امتحان اخللق وابتالؤهم ومتييز وبعضه متشاهبا ألن هذه الصو

وذلك أن اهللا تعاىل لو أنزل . املحق منهم من املبطل، مع متهيد العذر والداللة عىل احلّق بام ال يتناىف مع ما مرَّ 

عرفة احلق منه أي صعوبة رآن كله حمكام ال حيتمل أي لفظ منه وال أي آية منه أي معنى آخر، ملا كان يف مقال

وال يستلزم ذلك بذل أي جهد مما يتناىف مع امتحان اخللق والكشف عن املجتهد منهم والباذل غاية طاقته 

ملعرفة احلق من غريه، فإن احلق يكون واضحا تام الوضوح أمام اجلميع، وال يصري التكليف عندئذ إال 

العلوم واملعارف وبذل غاية الوسع للكشف عن احلقيقة،  بمقدار العمل هبذا احلق، فينتفي االبتالء يف باب

وال شكَّ أن ذلك جزء ال حيسن االستغناء عنه يف امتحان البرش، فإهنم يتفاوتون بحسب خلقتهم وطبيعتم 

يف ذلك، فكان ال بد من وضع املقاييس واألسس التي تكشف عن مرابتهم يف ذلك الباب أيضا، وأن ال يتمَّ 

 . زهم عن طريق العمل وحَدهاالكتفاء بتميي

م عىل طريق االهتداء و كام يف هذه ôالزيغ، فوضح هلم  اجتنابثم إن اهللا تعاىل تلطف هبم، ودهلَّ

                                                            
يف تفسري اإلمام الرازي عند تفسري هذه اآلية، ونقله  عىل لسان امللحدين انظر خالصة هذا االستدالل) 1(

).5/34( تفسريه اللباب عنه ابن عادل احلنبيل يف
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قانون التأويل الصحيح واملسلك القويم الذي به يضمن اإلنسان عدم الزيغ، ثم ترك التزامهم بذلك  -اآلية

 .توزن به مراتب العاملني معيارا آخر وميزاناراجعا إليهم، فكان ذلك أيضا 

ال (أو كلها حمكمة ) غري واضحة وحمتملة(ولو افرتضنا أن اهللا تعاىل جعل آيات كتابه كلها متشاهبة 

مل يتحقق أيٌّ من هذه احلكم العظيمة، ومل يرتتب عليه الكشف عن ) حتتمل إال ما تدلُّ عليه من املعاين

ق بذلك أعىل جهودهم يف سبيل معرفة احلق، ليحصل مراتب الناس بحسب ما يستحقون، ومل يندفع اخلل

 . تقرهبم إىل اهللا تعاىل من هذا الباب أيضاً 

ومعظم ما ذكره العلامء يف فائدة املحكم واملتشابه يندرج حتت ما ذكرناه، وإن عربوا عنه بأساليب 

 . خمتلفة

أصعب وأشق، وزيادة  إنه متى كانت املتشاهبات موجودة كان الوصول إىل احلقِّ : فقد قالوا مثال

 . املشقة توجب مزيد الثواب

وهذا صحيح، فإّن املتشاهبات حتوج اإلنسان إىل مزيد ضبط لعقله ونفسه، ليصحح تعامله معها 

بحسب القاعدة املبينة يف الكتاب العزيز، فال يشّت عن اهلدى واحلق، وال خيوض يف الزيغ واهلوى
)1(

 . 

اهبات حيوج إىل مزيد متكن يف علوم اآلالت والرشائع، وذلك ومما ال شكَّ فيه أن يف وجود املتش

لزيادة ضبط املعاين لآليات وإرجاعها إىل أم الكتاب، وذلك ال يتمُّ إال بالتعمق يف املعارف والعلوم اآللية 

وال فرق يف ذلك بني العلوم النقلية والعلوم العقلية، فال شك أن وجود املتشاهبات عامل مهم . واملقاصدية

ىل زيادة االهتامم هبام معاع
)2(

 . 

ووجود املتشاهبات يف القرآن عامل من عوامل تعدد املذاهب وال سيام يف الفقه، حيث ال مانع من 

أن يتعدد االجتهاد لكون األمور عملية، وال مانع من تعدد طرق العمل بني الناس، بل ربام يكون ذلك 

                                                            
.مع توجيه وحترير). 5/34. (ابن عادل احلنبيل، اللباب، نقال عن اإلمام الرازي يف تفسريه: انظر)1(

.مع توجيه وحترير). 5/34. (ابن عادل احلنبيل، اللباب، نقال عن اإلمام الرازي يف تفسريه: انظر) 2(
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ٍّ
فال شك أن وجود املتشاهبات يتسبب بصورة أو أخرى يف  وأما يف جمال العقائد. سبب إثراء فكري وعميل

تكثري األفهام واختالفها، وهذا األمر من جهة التكليف مساعد يف حتقيق التاميز بني البرش يف االلتزام 

بالرشيعة والعمل عىل فهمها الفهم الصحيح، وهو بذلك عامل يساعد يف زيادة االجتهاد والتنافس بني 

جهة أخرى قد يكون عامال يف اختالف املسلمني، ومع أن ذلك غري مقصود للقرآن، املسلمني، ولكنه من 

فاملقصود الوحدة وليس الكثرة، ولكن ملا كان ال يتحقق االمتحان مع كون الكتاب كله ال حيتمل إال وجها 

لبرش واحدا، فقد وجدت املتشاهبات من اآليات لتحقيق إمكان االمتحان والفحص ومن ثمَّ التاميز بني ا

 {بحسب القواعد املقررة، فمنه من يصيب ومنهم من خيطئ، 
ُ

َي َأْقَوُم َوُيَبرشِّ
ِ
ي ه

ِ
لَّت

ِ
ي ل

ِ
د

ْ
ِ

نَّ َهـَذا اْلُقْرآَن هي
ِ
إ

 َأنَّ َهلُْم َأْجرًا َكبِرياً 
ِ

َات
ِ
احل يَن َيْعَمُلوَن الصَّ

ِ
ذ َني الَّ

ِ
ن
ِ
الَّ {، 9اإلرساء}املُْْؤم

ِ
 إ

ِ
َكًة َوَما  َوَما َجَعْلنَا َأْصَحاَب النَّار

ِ
َمَالئ

يَن 
ِ
ذ َتاَب َوَيْزَداَد الَّ

ِ
يَن ُأوُتوا اْلك

ِ
ذ َن الَّ

ِ
َيْسَتْيق

ِ
يَن َكَفُروا ل

ِ
لَّذ ْتنًَة لِّ

ِ
الَّ ف

ِ
ْم إ َهتُ دَّ

ِ
يَن َجَعْلنَا ع

ِ
ذ يَامنًا َوَال َيْرَتاَب الَّ

ِ
آَمنُوا إ

 ُقُلوِهبِ 
ِ

يَن يف
ِ
ذ َيُقوَل الَّ

ِ
نُوَن َول

ِ
َتاَب َواملُْْؤم

ِ
لُّ اهللاَُّ ُأوُتوا اْلك

ِ
َك ُيض

ِ
َذا َمثًَال َكَذل ُروَن َماَذا َأَراَد اهللاَُّ ِهبَ

ِ
َرٌض َواْلَكاف م مَّ

ْلَبَرشِ 
ِ
ْكَرى ل

ِ
الَّ ذ

ِ
َي إ

ِ
الَّ ُهَو َوَما ه

ِ
ي َمن َيَشاُء َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إ

ِ
د

ْ
نَّ اهللاََّ الَ {، 31املدثر}َمن َيَشاُء َوَهي

ِ
إ

ي َأن َيْرضِ 
ِ
ِْم َوَأمَّ َيْسَتْحي

هبِّ ن رَّ
ِ
ُه اْحلَقُّ م يَن آَمنُوْا َفَيْعَلُموَن َأنَّ

ِ
ذ ا الَّ ا َبُعوَضًة َفَام َفْوَقَها َفَأمَّ يَن َكَفُروْا َب َمَثًال مَّ

ِ
ذ ا الَّ

 
ِ

ريًا َوَما ُيض
ِ
 َكث

ِ
ي بِه

ِ
د

ْ
ريًا َوَهي

ِ
 َكث

ِ
لُّ بِه

ِ
َني َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللاَُّ ِهبَـَذا َمثًَال ُيض

ِ
ق

ِ
الَّ اْلَفاس

ِ
 إ

ِ
 . 26البقرة}لُّ بِه

وال فرق يف ذلك بني إنزال كتاب وبني إرسال الرسل، فبعض الناس يؤمن بالرسل وبعضهم يكفر، 

 . فيكون ذلك كله سببا يف متييز الناس ومتحيصا هلم

مطابقًا إال  لو كان القرآن حمكًام بالكلية ملا كان":ولذلك قال اإلمام الرازي يف تفسريه هلذه اآلية

ملذهب واحد ، وكان ترصحيه مبطالً لكل ما سوى ذلك املذهب ، وذلك مما ينفر أرباب املذاهب عن قبوله 

وعن النظر فيه ، فاالنتفاع به إنام حصل ملا كان مشتمًال عىل املحكم وعىل املتشابه ، فحينئذ يطمع صاحب 

نئذ ينظر فيه مجيع أرباب املذاهب ، وجيتهد يف كل مذهب أن جيد فيه ما يقوي مذهبه ، ويؤثر مقالته، فحي

التأمل فيه كل صاحب مذهب ، فإذا بالغوا يف ذلك صارت املحكامت مفرسة للمتشاهبات ، فبهذا الطريق 
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يتخلص املبطل عن باطله ويصل إىل احلق
)1(

 انتهى".

دفعا إىل زيادة التعمق وهبذا الوجه تصري املتشاهبات سببا يف اهتداء العديد من الناس ملا أهنا تدفعهم 

 .والنظر واتباع الطرق العلمية الصحيحة، مما يرتتب عليه اهتداؤهم عادة بفضل اهللا تعاىل

كام ذكر اإلمام الرازي وجها آخر يف غاية اإلفادة وبه يظهر جانب مهم من جوانب كون القرآن 

يف هذا الباب أن القرآن كتاب  وهو السبب األقوى: الوجه اخلامس":هداية للبرش، نورده بكلامته فقد قال

مشتمل عىل دعوة اخلواص والعوام بالكلية ، وطبائع العوام تنبو يف أكثر األمر عن إدراك احلقائق ، فمن 

سمع من العوام يف أول األمر إثبات موجود ليس بجسم وال بمتحيز وال مشار إليه ، ظن أن هذا عدم ونفي 

بوا بألفاظ دالة عىل بعض ما يناسب ما يتومهونه ويتخيلونه ، فوقع يف التعطيل ، فكان األصلح أن خياط

ويكون ذلك خملوطًا بام يدل عىل احلق الرصيح ، فالقسم األول وهو الذي خياطبون به يف أول األمر يكون 

من باب املتشاهبات، والقسم الثاين وهو الذي يكشف هلم يف آخر األمر هو املحكامت
)2(

 انتهى".

لبعض الناس غريبا أو مندفعا، ولكن بعد التأمل، فإنه من أهم الوجوه كام قال  وقد يبدو هذا الوجه

من أبعد األمور تصورا عن اخللق، ولذلك يظهر أن تبيني احلقائق من  -خاصةôالرازي، فإن أمور اإلهليات 

هذا الوجود يكون بعيدا عن أنظار اخللق وتصوراهتم، ولذلك فإن أقرب املمكن يف هذا املجال رضب 

فالبيان املطابقي هلذا الوجود . عن أن يميل إىل الباطل الناظراألمثلة مع ذكر ضوابط تشري إىل احلق وتدفع 

باللغة املتعارف عليها بني البرش وخاصة بام اشتهر من تعاملها يف أحوال البرش واملخلوقات، يكون بعيدا 

أو ما كان من جنسها، ولذلك فإهنم يبادرون  عن أذهان البرش، ألهنم يميلون عادة إىل ما يوافقهم يف احلقيقة

بحمل املعاين عىل ما تعارفوا عليه، فيبتعدون بذلك عن األصل الذي قرره القرآن من أن اهللا تعاىل ليس 

مع بيان ضوابط  -يف النظرة األوىلôكمثله يشء، ولذلك فإن احلكمة أن يتمَّ استعامل اآليات املتشاهبات 

                                                            
، فقد نقل ذلك )5/34. ( عن اإلمام الرازي يف تفسريهابن عادل احلنبيل، اللباب، نقال: وانظر أيضا) 1(

.كله عن اإلمام الرازي، مع عزوه ونوع ترصف

). 5/34(كام ذكر هذا الوجه ابن عادل يف تفسريه املسمى باللباب،) 2(
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فيتحقق بذلك كون  .من الزيغ كل الزيغ، بل تدفعه إىل احلق دفعا لو استقاموقواعد متنع الطالب للحق 

 .املتشاهبات هداية وفتنة معاً 

جعل اهللا وال بدَّ من مالحظة أن اآلية الكريمة قد جعلت لكل من املحكم واملتشابه وصفا الزما عن 

يف ) حمكامً (اليشء واضحا ، وهذا الوصف عبارة عن إخبار بام يلزم عن كون تعاىل هلا كذلك يف نفسها

وهذه األوصاف يف احلقيقة عبارة عن الطريق التي ). متشابه(الكتاب، وما يلزم عن كون اليشء غري واضح 

 :طلب اهللا تعاىل من الناس أن يتبعوها يف تعاملهم مع املحكم واملتشابه، وسوف نبينها فيام يأيت

 طريقة التعامل مع اآليات املحكامت

فإنَّ ومرجعًا لغريه؛ للكتاب، أي أصال له،  اً مّ ع املحكم من الكتاب هو لزوم جعله أُ طريقة التعامل م

أمُّ "الوصف الذي وصف به اهللا تعاىل اآليات املحكامت هو أهنا 
)1(

وأمُّ اليشء أي أصله واملعتمد ، "الكتاب 

أصله يرد إليها  }الكتاب  ُهنَّ ُأمُّ  { ":، وكذلك قال البيضاوي يف تفسري قوله تعاىلعليه وما إليه املرجع

ومل يصف اهللا تعاىل املحكامت بأهنا أمُّ الكتاب إال لريتب عليه وجوب االعتامد عليها واتباعها  ،"غريها

 . والرجوع إليها عند االختالف، أو عند عدم تبني املقصود من املتشاهبات

ق املحكم، لكن قد يكون باإلمجال، ومعنى ردِّ املتشابه إىل املحكم أن املعنى املراد منها هو معنى يواف

هو مسلك كثري من املتقدمني واملشهور عنهم، وقد يكون بالتفصيل وهو مسلك كثري من املتأخرين  كام

واملشهور عنهم
)2(

وهذا ":، وعلَّق القونوي"التوفيق بينها وبني املحكامت":، وقد عربَّ عنه البيضاوي فقال

، وهذا بناء "يق بأن حيمل املتشابه عىل معنى يناسب املحكم، وال خيالفهمعنى ردِّ غري املحكامت إليها، والتوف

                                                            
 يف إفراد لفظ األم مع أن املحكامت مجع، هو أن مجيع اآليات املحكامت راجعة إىل معنى واحد ال ) 1(

ُّ
والرس

وبذلك تعرف السبب الذي من أجله تسبب الزيغ عن املتشابه والتفرق . اختالف فيها، وال تنافر بينها

.حوله، ومل يلزم ذلك عن املحكم

.، مع ترصف وتوضيح)6/18(القونوي، حاشية عىل البيضاوي، : انظر) 2(
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عىل أن منشأ التشابه املخالفة للظاهر
)1(

. 

: فمعنى اآلية الكريمةّما للمتشاهبات أيضا، وإذا كانت املحكامت أمَّ الكتاب، فبالرضورة، تكون أ

 .يف فهم املتشاهبات) أصل، ومرجع(إن املحكامت هي أم 

بال  مؤلف من حمكم ومتشابه، فإذا كانت املحكامت أما للكتاب مجلة، فهي أم للمتشاهباتفالكتاب 

 .ريب

مفردة لتشبيهها كلها بأم واحد، ألن الباقي يرجع إىل اجلميع ال إىل كلِّ واحدة، وكلٌّ ) بأمّ (والتعبري 

مرنا مرتفيها ففسقوا أ(، فقوله تعاىلمن املتشاهبات يرجع إىل ما يناسبه من املحكامت ال إىل اجلميع

، فيؤول إما باحلذف أي ]28:األعراف)[إنَّ اهللا ال يأمر بالفحشاء( يردُّ إىل قوله تعاىل] 16:اإلرساء)[فيها

أمرنا مرتفيها ومتنعميها بالطاعة ففسقوا فيها أو حيمل األمر عىل املجاز أي محلنا متنعميها عىل الفسق، وال 

تحيمل وال يردُّ إىل غريه من املحكام
)2(

 . 

فاملراد بالكتاب جمموع القرآن إذا محلت اإلضافة عىل معنى يف، أو ما عدا املحكامت إن محلت عىل 

معنى الالم
)3(

. 

فصار الطريق واحدا يف القرآن، وهو لزوم األخذ باملحكم، وإرجاع املتشابه إليه، عند توهم وجود 

 عدة، وليس كلُّ واحد من فاملتشابه من حيث هو كذ. تعارض بني املتشابه وبني املحكم
ٍ
لك حمتمل ملعان

هذه املعاين التي حيتملها القارئ يصح أن حيمل اآلية املتشاهبة عليه، بل املعاين التي جيب محل املتشاهبات 

ومن ههنا وجب إرجاع اآليات املتشاهبة إىل اآليات . علهيا هي املعاين املأخوذة من اآليات املحكمة

إلرجاع، فقد حصل املقصود، وهو الرجوع إىل املحكم من الكتاب فقط، ألنا بذلك املحكمة، فإذا تمَّ ذلك ا

ال نحتكم إال إىل املحكم ال إىل املتشاهبة، فيكون احلقُّ واحدا، ال ختالف وال تعارض ) التأصيل(اإلرجاع 

                                                            
).6/20(القونوي، حاشيته عىل البيضاوي، دار الكتب العلمية، : انظر) 1(

).6/19(حاشية عىل البيضاوي، دار الكتب العلمية، : نظر القونويا) 2(

).6/18(القونوي، حاشية عىل البيضاوي،: انظر) 3(
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 .وال تناقض أصال

بأن تمَّ اإلرجاع والتأصيل بناء ومن هذا يفهم أن التعارض إنام يظهر إذا مل يتمَّ االلتزام هبذه القاعدة 

عىل اعتامد املتشاهبات أما للكتاب ال العكس، أو أيسء تطبيقها، فإذا اختذت املتشاهبات أما للكتاب، فقد 

 .تعدد املعنى واختلف الفهم، وتعارض املحصول، ووقع اختالل النظام املطلوب حتقيقه

تشابه إىل معنى املحكم لضبط املتشابه ألنه إذن الطريقة الواجب اتباعها هي طريقة إرجاع معنى امل

أما املحكم فهو . حمتمل أو جممل، واملحتمل ال يمنع االختالف بنفسه، واملجمل ال يفيد معنى كافيا بنفسه

 .الضابط هلذين املقصودين

 ومن هنا ظهر عند العلامء طريقة التأويل، وهي يف حاصلها إرجاع آية إىل آية أخرى، أو ترجيح معنى عىل

والذين يتبعون هذه الطريقة هم الذين . معنى آخر بالرجوع إىل املقطوع به وإىل املحكم الذي ال تنازع فيه

يملكون أسسا عملية وعلمية ال يمتلكها غريهم، وهم املعرب عنهم بالعلامء الراسخني يف العلم الذين أمر 

  اهللا تعاىل البرش باتباعهم، وأمر العامة من الناس بالرجوع إليهم

عدم التحكم بتسليط آراء العوام القارصة يف آيات القرآن، بل ال بّد من الرجوع إىل العلامء  

 .الراسخني يف العلم

ي {قال تعاىل 
ِ
 ُقْل َهْل َيْسَتو

ِ
ه َرَة َوَيْرُجو َرْمحََة َربِّ

ِ
َذُر اْآلخ ًام َحيْ

ِ
دًا َوَقائ

ِ
ْيِل َساج ٌت آَناء اللَّ

ِ
ْن ُهَو َقان َأمَّ

يَن َيعْ 
ِ
ذ ُر ُأْوُلوا اْألَْلَباِب الَّ نََّام َيَتَذكَّ

ِ
يَن َال َيْعَلُموَن إ

ِ
ذ  9الزمر}َلُموَن َوالَّ

ن ُكنُتْم الَ {وقال تعاىل 
ِ
 إ

ِ
ْكر َلْيِهْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

ِ
ي إ

ِ
َجاالً نُّوح

ِ
الَّ ر

ِ
َك إ

ِ
ن َقْبل

ِ
َوَما َأْرَسْلنَا م

 43النحل}َتْعَلُمونَ 

َذا َجاءهُ {وقال تعاىل 
ِ
 َوإ

ِ
َىل ُأْوِيل األَْمر

ِ
 َوإ

ِ
ُسول َىل الرَّ

ِ
 َوَلْو َردُّوُه إ

ِ
 َأَذاُعوْا بِه

ِ
 اْخلَْوف

ِ
َن األَْمِن َأو ْم َأْمٌر مِّ

يْ  بَْعُتُم الشَّ نُْهْم َوَلْوالَ َفْضُل اهللاِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه الَتَّ
ِ
يَن َيْسَتنبُِطوَنُه م

ِ
ذ َمُه الَّ

ِ
نُْهْم َلَعل

ِ
الَّ قَ م

ِ
يًال َطاَن إ

ِ
 83النساء}ل

فالتمييز بني الذين يعلمون الكتاب والدين وبني الذين ال يعلمون ذلك أمر أصيل راسخ يف الدين 
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اإلسالمّي، وهو راسخ أيضًا عند املسلمني يف تارخيهم وحارضهم، وال هيمنا ما يتنطع به بعض املتحذلقة 

ن الناس مجيعا أهنم ال حاجة هلم إىل اتباع الذين يريدون أن يعزلوا علامء األمة عن عامة البرش، فيومهو

وال نلتفت إىل أولئك الذين يزعمون أن الرجوع . العلامء، وأنه ال فرق بينهم وبني علامئهم من هذه الناحية

إىل العلامء يستلزم أن العلامء قد استلبوا ألنفسهم إحدى صفات األلوهية، وأهنم ال يريدون إال التحجري 

م ال يريدون بذلك إال التسلط عىل املسلمني والتعاون مع السلطان الزماين للتمكن عىل عقول اخللق، وأهن

مقصد وظلامت بعضها فوق بعض، فهؤالء الزاعمون إنام يصدرون عن سوء ! من انتهاب ثروات اخللق

 .تاريخ املسلمنييف أصل الدين ويف وال نتصور أن ذلك يصري هلم منهجا إال إذا كانوا موغلني يف القدح 

إذن، يتبني لنا أن إرجاع آية إىل آية أخرى أسلوب قرآين مطلوب، بل واجب يف حال عدم إمكان 

 . غريه لفهم آية معينة، بحيث إذا مل نستعمله كانت متشاهبة

وإرجاع آية متشبهة إىل آية حمكمة معناه أننا جيب علينا أن نتبع املحكم من آيات القرآن، أي جيب 

. عا للمحكم، ال للمتشابه، فكون املحكم أمَّ الكتاب، معناه أن املتشابه تبع للمحكمعلينا أن يكون عملنا تاب

فالذين ُيرجعون املتشاهبات إىل املحكامت، يتبعون املحكم إذن ال املتشابه، وهذا هو األسلوب القرآين 

 .املطلوب

طريقة الذين يف قلوهبم زيغ
)1( 

العامل باحلكم  ابالطريقة السابقة، فهذا معناه أن إذا تبني لنا أن املطلوب عمله هو اتباع املحكم

واملتبع له، فهو مصيب له، ال زائغ عنه، وال منحرف عنه، ولذلك فقد ذكر القرآن حكم الذين يف قلوهبم 

، طريقة عمل )هنَّ أم الكتاب(فذكر مبارشة بعد قوله تعاىل . زيغ بعد بيان موقع املحكم يف القرآن الكريم

فأما الذين يف قلوهبم زيغ(زيغ، فقال رب العزةالذين يف قلوهبم 
)2(

، وجاء التعبري )فيتبعون ما تشابه منه 

                                                            
الزيغ أخصَّ من امليل، فالزيغ امليل عن االستقامة إىل أحد اجلانبني، وزاغ ومال متقاربة لكن زاغ ال ) 1(

.يقال إال فيام كان عن حقٍّ إىل باطل

)قونوي. (زيغ يف اآلة للتحقري أو للتفخيم، واألول أبلغتنكري كلمة ) 2(
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إلفادة أن الزيغ تقرر يف قلوهبم واستوىل عليها بحيث ال يرجى النجاة واخلالص عن تلك ) يف(بحرف اجلر 

ملسلمني فقط بل والزائغون عن احلق هم املبتدعة بمختلف أصنافهم وتنوعاهتم، وال خيتصون با. البليات

ربام يراد هبم الكفار أيضًا ليدخل اليهود والنصارى والعلامنية واحلداثة العبثية وغريها من املذاهب احلديثة 

 .والقديمة

 :إذن يف مقابل عمل الذين ليس يف قلوهبم زيغ، يوجد أناس يف قلوهبم زيغ

 .حكم أمَّ الكتابيتبع املحكم، وهو الواجب، تبعا لكون امل: فإذا كان الفريق األول

 !يتبع املتشابه: فالفريق الثاين

االحتكام إىل املتشابه بدل االحتكام إىل  وأجعل املحكم تبعا للمتشابه، : اتباع املتشابهمعنى و

، أي بعدم واالكتفاء باملتشابه وحيصل بعدم الرجوع يف فهم املتشابه إىل املحكماملحكم، فهذا هو االتباع، 

فمعناه أنه جيعل عمله واعتقاده   يتبع النبيَّ يقال فيمن كام أمَّ الكتاب ومنه املتاشبه،  التسليم بكون املحكم

واعتقاده لعمل الرسول  تبعاً 
)1(

. 

                                                            
  :هاك مثالني عىل التعلق باملتشابه دون اعتبار املحكم) 1(

فقط، دون الرجوع إىل املحكم من ) يد اهللا فوق أيدهيم(ن يتعلق بام يظهر له من قوله تعاىل مَ : األولاملثال 

إال بنفي األعضاء واألجزاء واألدوات، ومنه محل اليد عىل  نفي الشبه بني اهللا تعاىل واملخلوق، وذلك ال يتم

للفاعل يف ) آلة(اآللة املعروفة للمخلوقات من احليوان واإلنسان وغريها، واألصل يف اليد أهنا واسطة 

، ففعل اهللا تعاىل ال يتوقف عىل آالت، ولذلك اتفق حتصيل فعله، وهذا املعنى ال يليق باهللا تعاىل عىل احلقيقة

وال يتكلم فيها وال (احلقِّ عىل رصف اليد عن هذا املعنى الباطل، فإما أن يفوض العلم هبا إىل اهللا تعاىل  أهل

، فيكتفى باملعنى الظاهر من اآلية وهو أن اهللا تعاىل مع املؤمنني يؤيدهم بنرصه )يقال صفة وال غري صفة

صفة معنى ال نعلم إال ما ورد يف الكتاب وقوته ومعونته وهو املعنى املتفق عليه عند اجلميع، أو تؤول ب

، أو نؤهلا بإرجاعها إىل املحكامت من الصفات من )قول األشعري والباقالين(عنها، ونتوقف عام فوق ذلك 

 .)قول أكثر األشاعرة وهو األقرب إىل التحقيق(القدرة واحلكمة واإلتقان 
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 . وإذا كان الفريق األول املتبع للمحكم غري زائغ عن احلق والصواب

جعلوا أمَّ الكتاب  فإنَّ الفريق اآلخر، وهو املتبع للمتشابه زائغ عن احلق والصواب، ولذلك فإهنم

جعلهم املتشابه أم الكتاب، يستلزم بالرضورة الزيغ عن املحكم، ألنَّ املتشابه  ومعنىهو املتشابه ال املحكم، 

ال يوجد يف ما حيدد معناه من ذاته، ولكن يمكن تعيني معناه الصحيح أو الوقوف عند حدِّ عدم الوقوع يف 

من ال يقوم بذلك يكون  أما إذا مل يفعل ذلك، فإن. املتشابه تابعا له الغلط واخلطأ إذا تّم اتباع املحكم وجعل

 . زائغا عن احلق بالرضورة

  إذن

 . قلب زائغبذي الذي يتبع املحكم باملعنى السابق، فليس فإنَّ 

 . والذي يتبع املتشابه باملعنى السابق، ذو قلب زائغ عن احلقِّ 

ال يتضح مقصودها، أو ملخالفة ما يظهر  املحتمل الذيوإذا قلنا إن املتشابه هو اللفظ املجمل أو 

 :إذن فإن اتباع املتشابه يتعني يف أحد أمور. منها ألول النظر الثابَت باآليات املحكامت

                                                                                                                                                        
فيقول ) الرمحن عىل العرش استوى(من قوله تعاىل التعلق بمجرد ما يزعم بعضهم أنه ظاهر له : الثايناملثاُل 

إن االستواء هنا هو اجللوس والقعود واملامسة واالستقرار ويتضمن ذلك إثبات احلد لذات اهللا 

ولذلك بالغ بعضهم  الخ، عازفني عن النظر للمحكامت النافية للتشابه بني اهللا تعاىل وبني خملوقاته،...تعاىل

أن العرش نوعه قديم، فاهللا تعاىل متمكن فيه متكن ذي املكان يف مكانه، كام ب"يف ذلك التمسك حتى زعم 

نقل عن ابن تيمية من أصحاب احلديث مع علوه يف العلوم النقلية والعقلية، لكنه ممن اتبع هواه وأضله اهللا 

ابن  وقد رأيت يف بعض تصانيف: عىل علمه وهو من غالة املجسمة، قال اجلالل الدواين يف بحث احلدوث

 حاشيته عىل البيضاوي:القونوي[اهـ".القول بقدم العرش بجنسه:، أي"تيمية القول به يف العرش

)6/23.( 

وقد أعدنا نحن رشح هذين املثالني بيشء من التفصيل والرتتيب والتقريب، ومها اللذان ذكرمها القونوي 

.يف حاشيته
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 . إما محلها عىل معنى آخر غري راجع إىل املعاين املحكمة، أو معارض هلا: األول

 . ارضته للمحكامت من اآلياتاألخذ بام يظنُّه الواحد ظاهرا منها مع مع: الثاين

وهذا يستلزم بالرضورة جعل املحكم غري حمكم، وهو عني ما وقع فيه بعض املجسمة وغريهم من 

 .أهل األهواء

 : وهذا يستلزم كام قلنا

االبتعاد عن املحكم، وجعل األصل هو املتشابه خالفا للقانون الذي أوجبه اهللا تعاىل يف كتابه 

 . العزيز

 تشابهسبب اتباع امل

اس إىل اتباع املتشابه وترك األخذ باملحكم وترك ردِّ املتشابه إىل نما هو السبب الذي يدفع بعض ال

 . املحكم

 : لقد بني القرآن العزيز أن السبب أحد أمرين كليني

 . الفتنة ابتغاءً  -باملعنى السابق لالتباعó يتبعون املتشابه: األول

 . تأويل املتشابه ابتغاءً  -عالسابق لالتباباملعنى ó يتبعون املتشابه: الثاين

والتأويل هو مرد الكالم ":قال ابن عطيةمن املعنى،  والتأويل معناه معرفة ما يؤول إليه املتشابه

ولكن الذم كام نالحظ  انتهى،".ومرجعه واليشء الذي يقف عليه من املعاين ، وهو من آل يؤول ، إذا رجع

فة التأويل، وإال لكانت كل معرفة للتأويل مذمومة، ولكان التأويل نفسه مل يتوجه عىل جمرد العمل عىل معر

ولكن كل ذلك . ولكان معنى التأويل منحرصا يف حتريف معنى اآلية عن معناها الذي تدل عليه. مذموماً 

بل تعلق الذم بطلب التأويل عىل منازع الزائغني الفاسدة وإرادهتم محل املتشاهبات من اآليات . غري صحيح

عىل ما يريدون من مقاصد باطلة، ثم جعل تلك املشتاهبات من اآليات بعد محلها عىل ما يريدون األصل يف 

 .ولذلك توجه الذمُّ عليهم! الكتاب، بتقديمها عىل املحكامت منه
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أما أن الذم مل يتعلق بمعرفة التأويل وال بالبحث من أجل معرفة التأويل ملجرد املعرفة، فألن اهللا 

وجمرد مدح اهللا تعاىل لنفسه بأنه عامل بالتأويل، مدح نفسه بأنه عامل بالتأويل هلذه اآليات املتشاهبات،  تعاىل قد

 . فهذا مستلزم ألن التأويل يف نفسه غري مذموم

، بناء عىل معنى أن يف مجيع أحواله فلو كان التأويل مذموماوأما أن التأويل ليس هو عني التحريف، 

تحريف القرآن، وهذا باطل كام ال خيفى عىل العلم بلكان اهللا تعاىل قد مدح نفسه بالتأويل هو التحريف، 

وهذا غري مالئم كام ال ! ولكان أحدى خصائص الراسخني يف العلم هو العلم بتحريف القرآن. عاقل

 . خيفى

ول إليه هذه ؤإذن، فإن التأويل معناه ليس التحريف كام حيلو للبعض أن يصوره، بل معرفة ما ت

 !بصورة أو أخرى اآليات املتشاهبة، ومعرفة املعنى احلاصل منها، وإزالة االشتباه عنها

، أمرين ليسا مها  إذن يبقى السببان اللذان يتطلع إليهام الزائغة قلوهبم عن املحكم الذي هو احلقُّ

 الذي أنتج الزيغ، بل مها أمران يطمح إليهام من حتقق يف قلبه الزيغ
َّ
 . السبب الفعيل

ذن، يتحصل لنا مما مىض، أنَّ الزائغ قلبه عن احلق، الذي وضحناه فيام مىض، وهو اتباع املحكم، إ

وإرجاع املتشابه إىل املحكم، وسوف نزيد ذلك وضوحا فيام بعُد، ال يملك إال أن يتبع املتشابه، ومعنى اتباع 

وهذا ! اب وأمه بدال عن املحكماملتشابه هو جعل املحكم تبعا للمتشابه، وزعم أن املتشابه هو أصل الكت

 !هو أصل الزيغ وسببه

 وال سبب لذلك 

 طلب حتقيق الفتنة: أوالً 

أي . أن يكون الزائغ مبتغيا لتحقيق الفتنة بني املسلمني باتباعه للمتشابه ومحله للمحكم عىل املتشابه 

عهم إىل التعلق باملتشابه، الفتنة هبذه الطريقة، وهي رصف الناس عن املحكم، ودف إيقاعَ  إنه يكون قاصداً 

 . للمتشابه وجعل املحكم تابعاً 
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اهلم": وقال جماهد ي بيعوقال الر. اتبغاء الفتنة هو ابتغاء الشبهات واللَّبس، ليضلوا هبا جهَّ : والسدِّ

متى وقعوا يف املتشاهبات، صار بعضهم خمالفا للبعض يف الدين، وذلك : طلب الرشك، وقال األصمُّ : الفتنة

ُر البدع واألباطيل يف قلبه، فيصري مفتونًا . ىل التقاتل، واهلْرج واملَْرجيفيض إ ك باملتشابه يقرِّ وقيل املتمسِّ

ل يف حمبة اليشء، يقال فالن : ة ألبتة ألن الفتنة يف اللغةلبذلك الباطل عاكفا عليه، وال يقلع عنه بحي التوغُّ

يف الدين هي الضالل عنه، ومعلوم أنه ال فتنة وال وقيل الفتنة  .مفتوٌن بطلب الدنيا، أي موغل يف طلبها

فساد أعظم من الفتنة يف الدين والفساد فيه
)1(

." 

 .عاين احتامالت صحيحة لطلب الفتنةومن الظاهر أنَّ مجيع هذه امل

ا  { ":وقد خلص اإلمام البيضاوي كيفية الفتنة التي يبغون حتصيلها وحتقيقها باتباع املتشابه، فقال َفَأمَّ

يَن ىف ُقُلوِهبِْم َزْيٌغ الَّ 
ِ
نُْه  {. عدول عن احلق كاملبتدعة  }ذ

ِ
فيتعلقون بظاهره أو بتأويل  }َفَيتَّبُِعوَن َما تشابه م

 {.  بالتشكيك والتلبيس ومناقضة املحكم باملتشابهطلب أن يفتنوا الناس عن دينهم  }ابتغاء الفتنة  {باطل 

 
ِ
ه
ِ
يل

ِ
ىل ما يشتهونه، وحيتمل أن يكون الداعي إىل االتباع جمموع الطلبتني ، وطلب أن يؤولوه ع }وابتغاء َتْأو

 انتهى".واألول يناسب املعاند والثاين يالئم اجلاهل. أو كل واحدة منهام عىل التعاقب

الذي يبتغي الفتنة يتوسل إىل ذلك بأسبابفإذن 
)2(

 : 

ب االعتقاد قصدًا إللقاء الرش ، أي بإلقاء الشكِّ يف قلوب الناس يف باالتشكيك والتلبيس: األول

 .والفساد

، ألهنم يرضبون القرآن بعضه ببعض، ويظهرون التناقض بني معانيه مناقضة املحكم باملتشابه:الثاين

فهام نوعان . ويمكن أن يقصدوا من ذلك التشكيك بأنه لو كان من عند اهللا ملا كان مبهامً . إحلادًا منهم وكفراً 

ملناقضة، والثاين بدعوى أن اإلمجال إهبام وتلبيس وعبث، واألول أظهر مع من التشكيك، األول حيصل با

 .احتامل الثاين

                                                            
).5/38(ب العلمية،، دار الكتاللباب يف علوم الكتابابن عادل احلنبيل، ) 1(

).6/24(القونوي، حاشية عىل البيضاوي، دار الكتب العلمية، : انظر) 2(



24

عدم الرجوع إىل املحكم من الكتاب، بل تأليا عىل اهللا تعاىل برشط ويتوصلون إىل تلك الفتنة بتأويله 

وهذا هو التأويل  ،وحتكام بأوهامهم وشهواهتم، وهذا هو التأويل املذموم مطلقا ألنه حتكم مطلق باهلوى

ليس كلُّ تأويل كذلك ألن القرآن مدح اهللا تعاىل بأنه يعلم تأويله أي ف املفيض إىل الفتنة، ال مطلق التأويل،

 .ما يؤول إليه حال معنى املتشابه، وهذا ليس بمذموم ويستحيل أن يكون حتكام هبوى

بتنيلْ قد يكون جمموع الطِّ  وال خيفى كام قال اإلمام البيضاوي أن الداعي إىل اتباع املتشابه
)1(

، بل قد 

 .إنه الظاهر املتبادر، إذ العطف بالواو، لكن األول بالتعلق عىل ظاهره، والثاين بالتأويل الباطل يقال

واجلاهل الذي هو غري عارف باحلقِّ والتأويل الصحيح
)2(

لتحريه يتبع املتشابه تارة بتعلقه بالظاهر  

ابتغاء تأويله الباطل عىل ما يشتهيه لكونه مقهورًا حتت هواه، يتبعه كلام الفتنة، وأخرى ب ابتغاءفيلزمه 

دعاه
)3(

. 

وهي أن املقصود من املتشاهبات أضافها بعض املنحرفني، ويضاف إليها حيلة معارصة جديدة 

يف القرآن ما يريده،  لوهي إتاحة املجال لكل فرد من أفراد اجلنس البرشي أن يقوبزعمهم حكمة عظيمة 

القرآن روح احلداثة بمعناها الفلسفي  ي بحيث يتحقق ف يغري ذلك املعنى الذي حيبه ويميل إليه، وأن

املتشابه لكونه متشاهبا يبقى حمتمال جلميع هذه املعاين التي يلبسها إياه  ومع ذلك كله، فإنَّ  املعارص الباطل،

 يف اإلسالم وليقولوا ما يريدون أْن يقولوا بهول امللبُِّس، وهبذا تتاح الفرصة العظيمة أمام الناس مجيعًا للدخ

مما حيتمله اللفظ ومما ما دام من املمكن التلبيس عىل اخللق بأنه  ما يعتقدون بعُد من عقائد وأقوال، فال هيمُّ 

                                                            
َبةُ ) 1(

ِ
ل ْلَبة والطَّ .املطلوب: الطِّ

فالتأويل يطلق تارة عىل التأويل الباطل، وأحيانا عىل التأويل الصحيح املطابق للواقع، ولذلك تظهر ) 2(

م املكنة يف التأويل برد املتشابه عىل أم الكتاب الذي هو املحكم، فهؤالء عنده) الراسخني يف العلم(فائدة 

ولقد أغرب من قال إن املراد ). يف العلم(ويؤولون تأويالً يطابق مقتىض املحكم، وهذا هو املراد بقيد 

]بترصف: قونوي. [العلم اإليامن: بالعلم

).6/24(القونوي، حاشية عليالبيضاوي، دار الكتب العلمية، : انظر) 3(
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 .يمكن إدراجه حتت املتشابه

قيقة وهذا فيه قلب حل !للحقائق بطريقة ماكرة هذا القول عني الزندقة، وقلٌب  ومن الظاهر أنَّ 

املتشابه، وملعنى اتباع املحكم دون املتشابه، وخمالفة رصحية لطريقة القرآن التي وضحناها، وإن كان يزعمها 

فى عىل خيال  هذا الزاعم عني احلكمة، والطريقة الوحيدة جلعل اإلسالم دينًا عامليًا، ولكن فساد هذه الشبهة

 .ا قليالً الطالب املبتدئني إذا تأملو فضًال عن، علامء الدين

ـبيُ  رائق املعارصة التي يبتكرها الذينفليحذر أهل العلم إذن، والناس أمجعون من الط ون ـَلـقَّ

بمفكري األمة والداعني إىل هنضتها ليرصفوا الناس عن ما حققه علامء الدين بدعوى احلداثة، واملعارصة، 

 .وما هذه الدعوة إال إحلاد وزيغ

 ابتغاء التأويل: ثانياً 

الزائغ قد ظنَّ أن املعاين احلقيقية يف القرآن خمبوءة يف املتشابه ال يف املحكم، فال يرضيه وال  أن يكون

 املت
ِّ

اهبات شيكفيه املعاين املحكمة التي ذكرها اهللا تعاىل يف املحكامت من اآليات، بل تراه طامعا إىل اكتناه رس

 !تشابه ال يف املحكمزاعام أن احلق األعىل خمبوء يف امل

مل ما دام ، و، ولذلك اعترب متشاهباً لمعنى احلقِّ الذي يؤول إليهلبنفسه  راً هِ ظْ ذا مل يكن املتشابه مُ وإ

 رْ املحكَم مَ  هذا الزائغُ  ِربْ تَ عْ يَ 
ِ
يف إلباس املتشابه معنى  عًا، فلم يبَق عنده إال أن يعترب اهلوى والشهوة مرجعاً ج

 عَ بِ املتَّ  هواه هو احلق بناء عىل اتباعه هو ال غريه، فإنَّ  وهو سبب للفتنة أيضا إذ يزعم أن ما يف !من عنده

 ليش
ٍ
بناء عىل جعل تأويل املتشابه غري مقيد  -بالرضورةôال يتبعه إال معتقدا أنه احلق، فتنشأ الفتنة  ء

 !باحلكم، وهو أصل الزيغ كام بيناه

 . وهذا هو عني الزيغ عن القانون املذكور آنفا يف اآلية الكريمة

ذا نكون قد أوضحنا الطريق الذي يتبعه من هو زائغ ومن هو غري زائغ عن احلق املبني يف إذن هب

 .اآليات املحكامت
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 كالم عن التأويل

إذا تبني لنا مما مىض أن للمتشابه تأويال، وأن الطريق الصحيح يف التعامل مع املتشابه هو يف جعله 

 : املتشابه تنحرص يف أحد أمرينالوحيدة التباع املحكم دون  فالطريقتابعا للمحكم، 

أن يتمَّ رصُف املتشابه عن املعنى الذي يتوهم فيه بال دليل، إىل معنى من معاين : األمر األول

املحكمة، وهبذا يتحقق جعل املحكامت من اآليات أما للكتاب، وأصال هلا وتابعة هلا ) اآليات(النصوص 

تسمح بإرجاع املتشابه من اآلية املعينة إىل معنى ) قرينة(بدليل وال يصحُّ أن يتمَّ هذا العمل إال . يف املعنى

 معينة متيقنة، 
ٍ
من معاين املحكم دون غريه، وأقصد بذلك أن اآليات املحكامت، دالة بالرضورة عىل معان

ها، أما املتشاهبات من اآليات، فكل آية من هذه اآليات قد يصح أن ترجع إىل بعض املعاين  ويمكن عدُّ

ة من اآليات املحكامت دون غريها، والضابط الذي يصحح إرجاع تلك املتشاهبات إىل بعض املستمد

وال شكَّ أنَّ القادر . املحكامت دون غريها ال بدَّ أن يكون معتمدا عىل دليل ونظر ال عىل جمرد هوى وحتكم

أما .  العلم دون غريههو العامل الراسخ يف -من البرشôعىل ذلك اإلرجاع، واملتأهل عىل إنجاز هذه العملية 

املتشاهبات، وما هو  اهللا تعاىل، فهو العامل بال سبب وال كسب وال توقف عىل أدلة ونظر إالَم تؤول تلك

إنَّ ما مدح اهللا به : حاصل معناها، ولذلك قال بعض املحققني من املفرسين كالقونوي تبعا للبيضاوي

ما هو إال حلسن ) وما يذكر إال أولو األلباب(من قوله الراسخني من الرسوخ يف العلم، وما ختم به اآلية 

: النظر وإشارة إىل ما استعدوا به لالهتداء إىل تأويله، فمعنى التذكر هو التفكر والنظر، ومعنى حسن التفكر

فلم يراعوا ) وأما الذين يف قلوهبم زيغ(كوُنه جامعًا لرشوطه، ومن مجلة رشوطه هنا ردُّ املتشابه إىل املحكم

ا الرشَط يف تأويل املتشابه، بل اتبعوا أهواءهم، فال جرم أهنم أخطأوا يف التأويل، فضلُّوا عن سواء هذ

السبيل
)1(

. 

 . وهذا هو معنى طريقة التأويل

قد يتمُّ حتقيق مفهوم جعل املحكم هو األصل، وهو املرجع، حرص االتباع فيه دون : األمر الثاين

                                                            
.، ببعض ترصف وترتيب مني)6/28(انظر حاشية القونوي عىل البيضاوي، دار الكتب العلمية،) 1(
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ال يلزمنا البحث عن املعنى : التغاير للطريقة السابقة، وذلك بأن يقالغريه، بطريقة أخرى مغايرة بنحو من 

التفصييل الذي يرجع إليه ويؤول إليه املتشابه من القرآن، بل يكفينا الوقوف عنده والقناعة بمجرد تالوته، 

 . وتفويض حتقيق الكشف عنه إىل اهللا تعاىل فهو الذي أنزله وهو العامل به

 . تفويضوهذا هو معنى طريقة ال

وكام ترى، فإن الذي يريد حتقيق معنى اتباع املحكم دون املتشابه، ال يمكنه تنفيذ ذلك إال بأحدى 

، وبخالف ذلك، فهو إما أن يتبع املتشابه، أو يرتك املحكم واملتشابه، وكلٌّ من هاتني هاتني الطريقتني

 . الوسيلتني زيغ كام ال خيفى

ض منصوصا عليهام أو مشارا أعني التأويل، والتفوي( ونحن نستطيع أن نرى هاتني الطريقتني

 : اآلية الكريمة، وبيان ذلك كام يأيتهذه يف ) إليهام

 (من ااملعلوم أن قوله تعاىل 
ِ
ند

ِ
ْن ع  ُكلٌّ مِّ

ِ
ْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِه

ِ
 اْلع

ِ
ُخوَن يف

ِ
اس الَّ اهللاُّ َوالرَّ

ِ
يَلُه إ

ِ
َوَما َيْعَلُم َتْأو

نَا  )َربِّ

 لف العلامء يف أنَّ الواو يف قوله تعاىل والراسخون يف العلم، هل هي قد اخت

استئنافية
)1(

  

                                                            
، وذكر أنه قول أيب بن كعب وعائشة )1/227(هذا قول األكثر عىل ما قاله الرشبيني يف الرساج املنري ) 1(

ألسدي ومالك بن أنس وغريمها، كابن عباس يف رواية عنه واحلسن وعمر بن عبد العزيز وأيب هنيك ا

، وقالوا ال يعلم )3/28(والكسائي والفراء واجللبائي واألخفش وأيب عبيد، كام ذكره أبو حيان يف بحره 

وعىل هذا القول، فإن اخللق متعبدون يف املتشابه باإليامن به، وأما يف املحكم فهم . تأويل املتشابه إال اهللا

يكون للقرآن تأويل استأثر اهللا بعلمه مل يطلع عليه أحدا من خلقه  وجيوز أن. متعبدون باإليامن به والعمل به

كام استأثر بعلم الساعة ووقت طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدجال وعدد الزبانية، ونزول عيسى 

 .عليه السالم ونحوها
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أو عاطفة
)1(

 ؟ 

                                                                                                                                                        
راد بالتأويل ما إن امل":أن اإلمام الرازي مال إىل هذا القول قائالً ) 3/27(وذكر أبو حيان يف البحر املحيط 

، وبناء عىل ذلك ".متى الساعة، ومقادير الثواب والعقاب لكل مكلف: ليس يف الكتاب دليل عليه، مثل

ال : فقد قرص اإلمام الرازي علم املتاشبه عىل اهللا تعاىل، وهذا حقٌّ إذا كانت تلك األمور متشاهبة، وقد يقال

عدم معرفة وقت الساعة وال يف عدم معرفة قدر الثواب  تشابه هنا، فال تناقض وال تعارض مع املحكامت يف

 . فيوجد فرق بني عدم التعيني يف حقنا، وبني التشابه، واهللا أعلم. والعقاب، وال غري ذلك مما ذكره غريه

وقالت مجاعة من العلامء منهم جابر بن عبد اهللا بن رئاب وهو ":ويؤيد ذلك ما قاله ابن عطية يف تفسريه

املحكامت من آي القرآن ما عرف العلامء تأويله وفهمو : عبي وسفيان الثوري ، وغريمها مقتىض قول الش

وذلك : معناه وتفسريه واملتشابه ما مل يكن ألحد إىل علمه سبيل مما استأثر اهللا بعلمه دون خلقه قال بعضهم 

عة يف أوائل مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى ونحو احلروف املقط

 .السور 

أما الغيوب التي تأيت فهي من املحكامت ، ألن ما يعلم البرش منها حمدود وما ال : قال القايض رمحه اهللا 

، وأما أوائل السور فمن املتشابه ألهنا معرضة للتأويالت ولذلك  يعلمونه وهو حتديد الوقت حمدود أيضاً 

ة حممد عليه السالم ، ويف بعض هذه العبارات التي ذكرنا للعلامء اتبعته اليهود وأرادوا أن يفهموا منه مدة أم

اعرتاضات ، وذلك أن التشابه الذي يف هذه اآلية مقيد بأنه مما ألهل الزيغ به تعلق ، ويف بعض عبارات 

انتهى".املفرسين تشابه ال يقتيض ألهل الزيغ تعلقاً 

، وهو قول ابن عباس )]1/227(ري، للرشبيني،انظر الرساج املن. [هذا قول جماهد والربيع بن أنس) 1(

 .)]3/28(أبو حيان، البحر املحيط  :انظر.[أيضا يف رواية عنه وحممد بن جعفر بن الزبري، وأكثر املتكلمني

أن ابن فورك رجح هذا القول وأطنب يف : وذكر أبو حيان خالصة ما بينه ابن عطية يف تفسري هذه اآلية

أي : ما يبني ذلك "التأويل هُ مْ اللهم فقهه يف الدين وعلِّ ":البن عباس رسول االستدالل عليه، ويف قول ال

  هُ مْ لِّ عَ 
َ
غص غواص، وجيمع أبناء : إذا وقع مشكل يف كتاب اهللا يستدعيه ويقول له رُ مَ ك، وكان عُ كتابِ  معاين

.املهاجرين واألنصار، ويأمرهم بالنظر يف معاين كتاب اهللا
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أي هل يكون الراسخون يف العلم معطوفون عىل لفظ اجلاللة، فيكونون من العاملني بتأويله، أو 

 معنى اآلية وسوف نبني. هذا خالف مشهور بني العلامء. يكون يف حمل رفع مبتدأ، فال يكونون كذلك

 .الكريمة عىل كلٍّ من الوجهني اجلائزين الوقف والوصل

 أما عىل طريقة الوقف عىل لفظ اجلاللة

أي ال غريه، ) وما يعلم تأويله إال اهللا(فيصري معنى اآلية، حرص العلم بتأويل املتشابه باهللا تعاىل، 

 . وهذا يستلزم أن العلامء الراسخني ال يعلمون تأويله

إما راجعًا إىل جمموع املتشابه أو إىل كل فرد من أفراد ) تأويله(مر أن يكون الضمري يف وحيتمل األ

املتشابه، فإن كان الثاين فيستلزم أنَّ الراسخني يف العلم ال يعلمون شيئا من تأويل أفراد املتشابه مطلقا، 

يلزم أن  األولوعىل . تعاىل وانحصار علم تأويل كلِّ فرد منه، وبالتايل علم تأويل مجيع أفراده يف اهللا

كام حيتمل  الراسخني يف العلم قد يعلمون تأويل بعض أفراد املتشابه، لكن ال حييطون علام بتأويل مجيعها

 .عدم علمهم بأّي من املتشاهبات كالثاين

عودة الضمري إىل كل فرد فرد من أفراد املتشابه، لريجح  -بناء عىل هذا الوجهôوقد يقال إن األظهر 

 .انحصار العلم بجميع األفراد باهللا تعاىل

ولكن يبقى من املشكل كيف يتحقق وصفهم بالرسوخ يف العلم مع عدم علمهم بأيٍّ من 

املتشاهبات، مما يقتيض أهنم ال يتميزون عن غريهم من العامة الذين يعلمون املحكم فقط
)1(

! 

رسوخهم يف العلم معناه امتناعهم عن اتباع املتشابه : جواب عندي عن ذلك إال بأن يقالوال 

أعني أنه يتبع املتشابه وجيعله ôوتقديمه عىل املحكم، بخالف غري الراسخ يف العلم الذي ال يمتنع عن ذلك 

مِّ املذكور -أم الكتاب
 .فيقع يف الذَّ

آمنا به كل من عند (خون يف العلم إنام قالوا ما قالوه وعىل انحصار العلم باهللا تعاىل، يكون الراس

                                                            
ه الذي سننقله الحقاً وقد ذكر هذا اإلشكال اإل) 1( . مام ابن عطية يف تفسريه، راجع كالمه وموقفه يف نصِّ
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لرسوخ علمهم، وإال ملا كان هناك فائدة يف ذكر هذه الصفة، املشعرة بعلية القول، أي إهنم يقولون ) ربنا

 : وهذا القول مؤلف من أمرين. ذلك القول لرسوخهم يف العلم

نا باملتشابه مع بقاء كونه متشاهبا يف حقنا غري آمنا بالقرآن أي كلِّه، أو آم: آمنا به، أي إما: األول

 .معلوم التأويل

وعىل الوجهني يشتمل ذلك القول عىل تثبيت إيامهنم باملتشابه مع بقاء كونه متشاهبا وعدم كوهنم 

 !عاملني به، وهذا يستلزم توقفهم عن اخلوض فيه وتفسري معناه، وإال دخلوا يف مجلة املؤولني

وقف يستلزم منهم الوقوف عند حدِّ املتشابه وعدم اخلوض يف تأويله، وال ريب يف أن ذلك امل

املحكم هو أم القرآن  بأنواالكتفاء باملحكم من القرآن، واالعتامد عليه، وهذا معنى راجع إىل كوهنم آمنوا 

وهو ويتحقق هبذا املوقف جعل املحكم أمَّ الكتاب، . أي أصله الذي ال جيوز الرتاجع عنه وال إبطال حكمه

 .املامور به يف اآلية كام بينا

إذن فاحلاصل من موقف الراسخني يف العلم هو السكوت عن املتشابه، واالكتفاء باملحكم اعرتافا 

 .منهم بأنه ال يعلم املتشابه إال اهللا تعاىل

 .وهذا هو حقيقة موقف التفويض اخلالص

يه نفي جلميع االحتامالت التي يمكن وال خيفى أن اكتفاءهم باملحكم يف معرض اإليامن باملتشابه، ف

أن تفهم أو تتوهم من املتشابه، واالكتفاء بإرجاع املعاين التي توافق املحكم، ونفي املعاين التي تنايف املحكم 

من اآليات القرآنية، وال يتم السكوت عن اخلوض يف املتشابه إال هبذا املوقف وإال هبذا الرشط كام هو 

ي املعاين التي تتشابه علينا واالقتصار باملعاين املحكمة املفهومة من اآليات وهذا القدر من نف .ظاهر

املحكامت التي هي أمُّ الكتاب هو املراد التأويل اإلمجايل الذي يتكلم عنه العلامء عندما قالوا إن التفويض 

 .تأويل إمجايلٌّ 

بمنزلة الدليل عىل موقفهم كلٌّ من عند ربنا، وهذا القول من الراسخني يف العلم، يكون : الثاين

السابق، الذي هو تسليمهم العلم إىل اهللا تعاىل، وتوقفهم عن اخلوض يف املتشابه، وإرجاعهم املعاين 
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كلٌّ من اآليات : وذلك ألن قوله هذا معناه. املتشاهبة منه إىل املعاين املحكمة املأخوذة نم اآليات املحكمة

ند اهللا تعاىل، وما كان من عند اهللا تعاىل ال يمكن أن يوجد فيه املحكمة واآليات املتشاهبة منزلة من ع

ريًا {اختالف، 
ِ
َالفًا َكث

ِ
 اْخت

ِ
يه

ِ
 اهللاِّ َلَوَجُدوْا ف

ِ
 َغْري

ِ
ند

ِ
ْن ع

ِ
، إذن، فكل 82النساء}َأَفَال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن م

أن يكون راجعا إىل املعاين املفهومة من اآليات  معنى من املعاين التي نتومهها من اآليات املتشاهبة ال بدَّ 

وهذا هو أساس الرد . املحكمة، وبخالف ذلك فإن اخلالف الكثري يكون حاصال يف القرآن، وهذا باطل

 . والسكوت عن اخلوض يف املتشابه واالكتفاء باملحكم منه

ن بعض هذه املعاين فهم ال جيوزون األخذ بكل معنى يتومهه املتوهم من اآليات املتشاهبة، أل

ومل جيوزوا االشتغال بتأويل املتشاهبات ألهنم اعتقدوا أن علمها مقصور عىل . معارض للمحكم بالرضورة

 . اهللا تعاىل

وبام أنه ال يمكن أن يوجد لفظ يأيت يف القرآن وال يكون داال عىل أي معنى مطلقًا، فلذلك اكتفوا 

فقوله تعاىل مثال . تشابه، وفوضوا علم ما وراء ذلك إىل اهللا تعاىلباألخذ باملعنى اإلمجايل املقطوع به من امل

َام َينُكُث { نَّ
ِ
ْم َفَمن نََّكَث َفإ

ِ
هي

ِ
ُعوَن اهللاََّ َيُد اهللاَِّ َفْوَق َأْيد

ِ
نََّام ُيَباي

ِ
ُعوَنَك إ

ِ
يَن ُيَباي

ِ
ذ نَّ الَّ

ِ
 َوَمْن َأْوَىف بَِام َعاَهَد  إ

ِ
ه

ِ
َعَىل َنْفس

يًام َعَلْيُه اهللاََّ َفَس 
ِ
 َأْجرًا َعظ

ِ
يه

ِ
، يفهم منه عىل سبيل القطع أن اهللا تعاىل مطلع عليهم، معني هلم، 10الفتح}ُيْؤت

وهذا القدر مقطوع به، وأما ما وراء ذلك من داللته عىل وجود صفة زائدة هللا هي اليد أو عدم وجود صفة 

والعلم واإلرادة، فإن الراسخني  زائدة بل اليد راجعة إىل الصفات األخرى املحكامت من القدرة واحلكمة

يف العلم بناء عىل هذه الطريقة يقفون عن الكالم فيه، ويكون هذا القدر هوالتأويل الذي اختص اهللا تعاىل 

وإنام قلنا بأنه ال بدَّ من وجود قدر إمجايلٍّ مفهوم ولو من سياق اآليات التي قيل إهنا متشاهبة، ألنه لو . بعلمه

وهو دعوى منافية  باملرة،مجايل من املعنى موجودا لكان هذا اللفظ مهمًال أو غري مفهوم مل يكن هذا القدر اإل

ملا نجده يف أنفسنا عندما نقرأ هذه اآليات، ومناف ألقوال العلامء بأن هلا ذلك املعنى، ومناف ملا قرره العلامء 

يف هذا ) يد اهللا فوق أيدهيم(تعاىل وأيُّ إنسان فاهم للغة يقرأ قوله .  من أن املهمل يف القرآن غري موجود

وهذا . السياق، فإنه ال يمكنه أن ينفي أنه فهم منها أن اهللا تعاىل مطلع عليهم وأن اهللا تعاىل معهم يف بيعتهم

 . يدل عىل أن اللفظ دالٌّ عىل األقل عىل هذا املعنى
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قطوع به، والعمل اقتصارهم عىل القدر امل -عىل هذا الوجهôويكون خصيصة الراسخني يف العلم 

. باألمر الوارد يف القرآن من رد املتشابه إىل املحكم، والوقوف عند ما علموه، والسكوت عام مل يعلموه

غريهم يكون بأن غريهم قد ال يقف هذا املوقف، وقد ال يسكت عام مل يعلمه مع علمه بأن  ومتيزهم عن

ويل أو حبه للفتنة إىل البحث عن املتشابه، مما يدلُّ بل ربام يدفعه حبه للتأ. العلم به مقصور عىل اهللا تعاىل

داللة أكيدة عىل زيغه عن املحكم فإنَّ زيادة القول يف املتشابه ال ريب تؤدي به واحلال هذه إىل تأكيد معان 

 .خمالفة للمعاين املقطوع هبا من املحكامت

ل املتشابه يف هذه اآلية وقد حيتج بعض الناس عىل وجوب هذا الوجه بأنه قد ورد ذمُّ طلب تأوي

رصاحة، فكيف يقال بجوازه
)1(

 ! 

أنَّ الذي ورد القرآن بذمه هو اتباع املتشابه ال جمرد طلب العلم به، وفرق بني اتباعه : واجلواب

وطلب العلم به الذي أثبته عىل القراءة األخرى للراسخني يف العلم بإرجاعه إىل املحكم، فهذا اتباع 

 .كام هو واضح، فال ذمَّ إذن للمحكم ال للمتشابهل

إن اإليامن باليشء بعد العلم التفصييل به الزم وواجب، فال : وقد حيتج عىل هذا الوجه بأن يقال

مزية فيه للراسخني يف العلم لو كانوا عاملني باملتشابه تفصيًال، وملا جاز مدحهم عىل اإليامن به
)2(

. 

                                                            
ومع هذا فالوجه هو ":حني قال) 1/227(هذا ما ذكره اخلطيب الرشبيني يف تفسريه الرساج املنري ) 1(

طالب أنه ذمَّ : ، ألنه أشبه بظاهر اآلية، ويدلُّ عليه وجوه، أحدها-أي الوقف عىل لفظ اجلاللةôالثاين 

 . ")اآلية...فأما الذين يف قلوهبم زيغ(املتشابه بقوله تعاىل 

الفرق بني الطلب واالتباع، وإنام الوارد ذمُّ االتباع ال طلب العلم احلاصل بإرجاعه إىل املحكم : واجلواب

.كام بينا

يف العلم بأهنم  وثانيها أنه مدح الراسخني"):1/227(هذا ما ذكره اخلطيب الرشبيني يف الرساج املنري ) 2(

فهؤالء الراسخون لو ) فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رهبم(آمنا به، وقال يف أول البقرة : يقولون
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ممدوح عليه كام يمدح عىل اإليامن باملجمل، نعم يف  نمنع ما قيل، فإنَّ اإليامن باملفصل: واجلواب

اإليامن باملجمل زيادة امتحان، ولكن ال مزية للراسخني يف العلم باإليامن باملجمل املتشابه أيضا، ألن ذلك 

فال يصح للعامي غري الراسخ يف العلم أن يقول إنه ال . واجب عىل الراسخ يف العلم وعىل غري الراسخ فيه

إليامن باملتشابه مع حتقق عدم علمه به، فال فرق إذن بني الراسخ وغري الراسخ يف العلم باإليامن جيب عليه ا

أن املدح حاصل عىل اإليامن باملحكم كام هو حاصل عىل : وحاصل اجلواب. باملتشابه، بل هم مشرتكون فيه

م حتى جيعل ذلك فائدة ذكرهم، اإليامن باملتشابه، وأن اإليامن باملتشابه غري مقصور عىل الراسخني يف العل

 .وال أولوية له يف ذلك

إذا تنبهنا إىل أن الرسوخ يف العلم ليس موجبا بالرضورة العقلية بال نظر  "آمنا به"وتزيد فائدة قوهلم 

وتوجه العلم بتأويل املتشاهبات، بل ال بدَّ من بذل نظر وإعادة االجتهاد والتحقق من النتائج، إذن ال بدَّ أن 

قوهلم آمنا به، فاإليامن باملتشابه يتضمن اإليامن به  -عند حصولهôحصول علمهم بتأويل املتشابه يسبق 

أي عدم حصول العلم التفصييل به مع توهم التعارض مع املحكم، ويتضمن أيضا اإليامن ôحال تشاهبه 

فمن زعم أنه مؤمن . اعهتببحكم املتشابه وهو أنه ال بدَّ أن يكون تابعا للمحكم وال يعارضه، وأنه ال جيوز ا

فهو غري مؤمن  به، مقدما إياه عىل املحكم،واحلال أنه غري مؤمن بحكمه، بأن كان متبعا للمتشاباملتشابه، 

 .باملتشابه فعال وإن رصح بخالف ذلك

آمنا به، مع كونه غري حمكم بل متشاهبًا، وهي أنَّ اإليامن به جيب : إنه توجد فائدة لقوهلم: كام يقال

ه مع علمهم بتأويله ومع عدم علمهم بذلك، ولكن مع علمهم بأن املتشابه راجع إىل املحكم، فإن حصول

ذلك قد يكون مفيدا ومساعدًا يف علمهم التفصييل بالتأويل كام سيأيت، فتتحقق وجود فائدة إذن لقوهلم 

 ."آمنا به"

                                                                                                                                                        
كانوا عاملني بتأويل املتشابه ملا كان يف اإليامن به مدح، ألنَّ كل من عرف شيئا عىل سبيل التفصيل فال بدَّ أن 

.انتهى".يؤمن به
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 أما عىل طريقة العطف

به ال يعلمه إال اهللا والراسخون يف العلم، ويكون أن تأويل املتشا فيصري املعنى احلاصل من اآلية

حاال من الراسخني يف العلم) الخ...يقولون(قوله تعاىل 
)1(

، أي يقولون راسخني يف العلم حال قوهلم 

 . كلٌّ من عند ربنا: آمنا به، والثاين: األول: واعتقادهم هلذين القولني

راسخني يف العلم، وبالتايل يكون هلام ايف كوهنم وبناء عىل ذلك فإنَّ هذين القولني يكون هلام مدخل 

مدخل يف علمهم بتأويل املتشابه، فام وجه مدخلية هذين القولني يف علم الراسخني يف العلم بتاويل 

 املتشابه؟

عامال بحكم املتشابه، وهو إرجاعه إىل املحكم، الراسخ يف العلم ال بد أن يكون مؤمنا باملتشابه  إنَّ 

، وال بدَّ أن عامال بحكمه، وهو اإليامن بمعناه والعمل به كام هو مؤمن باملحكملقول فيه، أو التوقف عن ا

يكون عاملا لرسوخه يف العلم بأن اهللا تعاىل قد أنزل القرآن بيانا للناس، وأن القرآن ال ينقض بعضه بعضا، 

عاىل، فكذلك املتشابه من عند اهللا فكام أنَّ املحكم من عند اهللا ت. فيه، بل كله هبذا املعنى حمكم تعارَض وال 

متييزه ووظهوره بكشف املؤمن إلفادة ليرتتب عليها ا) الفحص واالختبار(لفتنة تعاىل، وكل منهام أنزل ل

اُم {فقد قال اهللا تعاىل  إلضالل،لال الكافر، عن  ْلَك األيَّ
ِ
ْثُلُه َوت ن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ

ِ
إ

 نُ 
ِِ
بُّ الظَّامل

ِ
نُكْم ُشَهَداء َواهللاُّ الَ ُحي

ِ
َذ م

ِ
يَن آَمنُوْا َوَيتَّخ

ِ
ذ َيْعَلَم اهللاُّ الَّ

ِ
ُهلَا َبْنيَ النَّاِس َول

ِ
، وقال 140آل عمران}َني َداو

يَز اْخلَبِيَث {اهللا تعاىل 
ِ
 َحتََّى َيم

ِ
َني َعَىل َما َأنُتْم َعَليْه

ِ
ن
ِ
َيَذَر املُْْؤم

ِ
ا َكاَن اهللاُّ ل َعُكْم َعَىل  مَّ

ِ
ُيْطل

ِ
يِِّب َوَما َكاَن اهللاُّ ل َن الطَّ

ِ
م

نُوْا َوَتتَُّقوْا 
ِ
ن ُتْؤم

ِ
 َوإ

ِ
ه
ِ
نُوْا بِاهللاِّ َوُرُسل

ِ
 َمن َيَشاُء َفآم

ِ
ه
ِ
ُسل ن رُّ

ِ
َتبِي م نَّ اهللاَّ َجيْ

ِ
يٌم اْلَغْيِب َوَلك

ِ
آل }َفَلُكْم َأْجٌر َعظ

                                                            
واملعطوف ) الراسخون يف العلم(هذا احلال ينبغي أن يكون حاال من كل من املعطوف  وال يرد عليه أن) 1(

ال لبس وال حتكم، وذلك الستحالة : فاجلواب. ، ال املعطوف فقط، وإال لزم اللبس والتحكم)اهللا(عليه  

يه، وال عودة احلال هنا إىل املعطوف عليه، كام ال خيفى، فيقترص كونه حاالً للمعطوف دون املعطوف عل

فال ظهور هنا للزوم كونه حاال ) لفظ اجلاللة(خمالفة للظاهر هنا، ألنه مع إحالة كونه حاالً للمعطوف عليه 

.له، فال خمالفة للظاهر أصالً 
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 .179عمران

ن املتشابه راجعا إىل املحكم يف معناه، إذن يمكن للراسخ يف وإذا كان األمر كذلك، فال بدَّ أن يكو

العلم املدقق يف املعارف والعلوم الرشعية أن يعرف كيفية إيالة املتشابه إىل املحكم ألهنام كليهام من عند اهللا 

 ، دليال عىل وجوب إرجاع معنى املتشابه إىل)كل من عند ربنا(وبناء عىل ذلك يكون قوله تعاىل . تعاىل

املحكم من القرآن، وهذا يستلزم فضال عن املوقف الذي وقفه املفوض الواقف يف املرحلة األوىل، زيادة 

فقد قلنا إن اآلية املتشاهبة حتتمل أكثر من . عمل، وهو حماولة تعيني ما هو املعنى الذي يرجع إليه املتشابه

ة، فيكون الراسخون يف العلم قادرين عىل معنى لتشاهبها، وأن املعاين املفهومة من اآليات املحكامت عديد

تعيني أي معنى من املعاين املحكامت هو مآل اآلية املتشاهبة
)1(

. 

أن املحكامت هي أم الكتاب، ويتحقق هبا إرجاع املتشابه : وال ريب يف أن هذه الطريقة يتحقق فيها

ُد عن الزيغ واهلوىفيتحقق هبا إذن مجيع ما دل القرآن ع. إىل املحكم، وعدم اتباع املتشابه
ِ
 .ىل أنه يبع

وهذه هي طريقة التأويل التي أجازها العلامء أيضا، وهي ال تناقض طريقة التفويض السابقة بل 

. تشرتك معها يف كل املراحل إال آخر مرحلة وهي حماولة تعيني املعنى الذي يؤول إليه املتشابه من اآليات

ض يقف عند هذه املرحلة وال يش  . تغل فيهافإنَّ املفوِّ

يادة علم، ألن فيها حيتاج إىل ز أعلم بمعنى إن املشتغل هبا لطريقة التأويولذلك قال العلامء إن 

) التي اشتهر هبا السلف وإن قال بعضهم بالتأويل(ولذلك قالوا أيضا إن طريقة التفويض  تفصيل،زيادة 

سالمة مقطوعا هبا، بخالف طريقة أسلم ألن فيها الوقوف عند القدر املقطوع به، وال ريب أن يف ذلك 

                                                            
وبذلك يندفع ما قد يقال من أنَّ معنى كون الراسخني مؤمنني به هو أهنم مؤمنون بام علموه وما مل ) 1(

لقول بكوهنم عاملني به، ألن اإليامن املعلن منهم معناه هنا، أن اإليامن باملحكم يعلموه، فال يمكن حتقيق ا

إيامن به وبمعناه الواضح وإيامن بلزوم جعله أما وأصال للكتاب، وأما اإليامن باملتشابه، فمعناه اإليامن 

يتحقق لقوهلم بكونه راجعا إىل املحكم ال مستقال بالبيان وال خمالفا للمحكم وال معارضا له، وبذلك 

. فائدة، خالفا ملن زعم عدم وجود فائدة لقوهلم يف هذه احلال



36

  ).وإن قال بعضهم بالتفويض التي اشتهر هبا اخللف(التأويل 

وهذا أيضا يبني ملاذا قال من قال من العلامء إن طريقة السلف أحكم، ألن الوقوف عند القدر 

راجع كله إىل املقطوع به أحكم من اخلوض يف الظنيات خاصة مع االكتفاء باملقطوع به والقطع بأن املتشابه 

 .أم الكتاب فهو أصله

أهل السنة، ألنه ال خالف بينهام مطلقا إال يف  مذهبفهاتان الطريقتان مها طريقتان معتمدتان 

حمل اتفاق عليه عند أهل ) تشبيها كان أو غري تشبيه(اإلمجال والتفصيل، أما يف تنزيه اهللا تعاىل عام ال يليق به 

، وإنام اتبع العل امء هذه الطريقة لعلمهم بأن القرآن ال يمكن أن يشتمل عىل تناقض يف األحكام السنة واحلقِّ

وال تقترص هذه الطريقة أو تلك عىل . التي يبينها، فال بدَّ أن تكون األحكام املوجودة فيه متناسقة متعاونة

ا متشاهبة فال بدَّ أن فيها أهن ملن يتوهم ذلك، بل أيُّ آية ادعي اآليات التي تتكلم عىل األحكام اإلهلية خالفا

فهذه الطرق ). إهليات ونبوات وسمعيات(يف العقائد  أوقتان مها املرجع، سواء يف الفقه يتكون هاتان الطر

 . طرق كلية ال بد من الرجوع إليها يف تفسري القرآن وتأويله

كر إال أولو األلباب(ويكون قوله تعاىل  تفكر ألويل دليال عىل لزوم الفهم والتعقل وال) وما يذَّ

 . األلباب ألهنم بغري الفهم ال يمكنهم أن يصلوا إىل إدراك التأويل

ر(وال خيفى أن إدغام التاء يف األصل يف الذال   جيعل الفعل مشتمال عىل معنى العظة) يّذّكر=يتذكَّ

 .إال أولو األلباب )ومنه هذه اآلية( أي ما يتعظ بام يف القرآن: والتفكر

وكسب من الراسخني يف العلم، ال من  صول إىل تعيني التأويل معتمد عىل اجتهادوال شكَّ يف أنَّ الو

 - وهو إرجاع املتشابه إىل املحكم-واالجتهاد بالرشط املذكور  !غريهم فال عربة بام خيرج من هؤالء أصالً 

ولكن قد يكون بعض التأويالت أوىل من بعض . ال يمكن إال أن يكون يف دائرة الصحيح من املعاين

ومع . وأظهر، ومن هنا ختتلف تأويالت العلامء بعضها عن بعض، ومن هنا يرجح بعضها عىل بعض

اختالف التأويالت إال أنه اختالف يف فرع ال يف أصل، ألن األصل هو املحكم، وهو واحد أي ال اختالف 

يه ممكن يف بعض ومن هنا قال بعض العلامء إن رشط التأويل عدم القطع فيه، وبعضهم قال إن القطع ف. فيه
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 . ما جيتهدون فيهبعض  األحيان، وهذا ال يتعارض مع كونه اجتهادا، فإن الكثري من املجتهدين يقطعون يف

، فإنا نرى أنه جيوز للمفرس أن يميض يف طريقة التأويل إىل  ما دام ملتزما  هنايتهاوبناء عىل ما مرَّ

يف طريقة التفويض إىل آخرها ما دام ملتزما بأحكامها، لتفسري، كام جيوز له أن يميض يف ابالقواعد املعتربة 

والضابط يف . ت ويقف عند بعضها، قلَّ أو كثر هذا البعضاكام ال مانع عندنا من أن يؤول العامل بعض اآلي

ذلك كله االلتزام بقواعد التفسري، وأحكام كلٍّ من هاتني الطريقتني، وكلُّ عامل يصل إىل حدِّ الئق بعلمه أو 

 . عد العامة التي توصل إىل رجحاهناالقوا

وعليه، فإن بعض التأويالت يمكن أن توصف باخلطأ، وبعض التفويضات يمكن أن ال توصف 

بالصحة، وذلك بحسب ظهور الدليل عند احلاكم إما عىل التأويل أو عىل التفويض، فقد يكون التفويض 

 .زم، وهكذاعند حدٍّ ما الزم األخذ به، وقد يكون العكس هو الظاهر الال

 الزائغون عن هاتني الطريقتني

يتبني أن الذي يزيغ عن هاتني الطريقتني ال بدَّ أن يزيد يف كالمه عىل ما جاء يف املحكم من القرآن، 

فيه هبواه من املعاين التي يتوها مدلوال عليها من املتشابه، ولومهه وزيغه، وإنه جيعل تلك  يتحكموذلك بام 

أهنا مأخوذه من ) أو يدري(من ومهه عىل املتشابه، مأخوذة من املتشابه نفسه، وال يدري املعاين التي يزيدها 

وألنه يبتغي الفتنة أو يبتغي إدراك تأويل، فإنه جيعل املعنى الذي زاده ونسبه إىل املتشابه هو . ومهه هو فقط

ى الذي تومهه، وهذا هو عني فيصري العمدة عنده هو املعن. وجيعل بالتايل املحكامت تبعا له) األمّ (األصل 

 .الزيغ عن احلق واملحكامت من اآليات

 .وهذه الطريقة هي أساس الزيغ يف تفسري القرآن، سوا يف العقيدة أو يف الفقه أو يف غريمها

، وجعل املحكم اشتألن أصل الزيغ هو جعل امل عىل  الزيادةَ بالرضورة وهذا يستلزم  ،الفرعَ به األمَّ

 .آن واحلق، وما غري احلق إال اهلوى والضاللالقرآن من غري القر
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 مآيل إعرايب اآليةالتوفيق بني ابن عطية و

 وأعني باإلعرابني

 .اعتبار الواو للعطف: األول

 . اعتبار الواو لالستئناف: والثاين

وقد بني بعض األئمة املفرسين ومنهم اإلمام ابن عطية أنه عىل كلٍّ من اإلعرابني املذكورين، فإن 

وسوف نورد كالمه . نى احلاصل من اآلية يكاد يؤول إىل نفي اخلالف حتى يقرتب من الوفاق واالتفاقاملع

  .ملا يشتمل عليه من فوائد وجليل عوائد كامالً 

 أنوهذا املسلك الذي سلكه فيه تقريب أيضا بني هاتني الطريقتني كام بيناه يف كالمنا السابق، من 

 
ٍّ
، ولذلك فإنَّ الذين يتبع إحدامها ال يصح له اإلنكار عىل من  الفرق بينهام ليس يف أمر أصيل بل فرعيٍّ إضايفٍّ

 .يتبع األخرى، فمآهلام واحد

وهذه املسألة إذا تؤملت قرب اخلالف فيها من االتفاق، وذلك أن اهللا تعاىل ":قال اإلمام ابن عطية

 حمكًام ومتشاهبًا :  قسم آي الكتاب قسمني

عنى لكل من يفهم كالم العرب ال حيتاج فيه إىل نظر وال يتعلق به يشء املتضح املهو : فاملحكم

ُس بِ لْ يُ 
)1(

 .وغريه ويستوي يف علمه الراسُخ  ،

البتة، كأمر الروح ، وآماد املغيبات التي قد أعلم اهللا بوقوعها إىل  مُ لَ عْ يتنوع ، فمنه ما ال يُ : واملتشابه 

                                                            
 . من ألَبَس عليه األمُر إلباسًا، بمعنى اختلط واشتبه: ُيلبُِس ) 1(

: وَلَبَس عليه األمَر َيْلبُِسُه َلْبساً . ما ُيلَبُس : واللَّْبُس  .اختالط: اختالط الظالم، ويقال يف رأيه َلْبس: اللَّْبسو

. ْلَبُس والُلْبُس أيضا ما يُ . أي شبهة وعدم وضوح: ويقال يف أمره ُلْبٌس  .َلطه عليه حتى ال يعرف حقيقتهخ

الشبهة، : واللُّبسة .خلَطه: دلََّس، فهو ملبٌِّس، ولبََّس عليه األمرَ : التبَس، ولبَّس فالناٌ : وَلبَّس األمُر تلبيسا

.يقال يف أمره ُلبسة، ويف حديثه ُلبَسةٌ 
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يف كالم العرب ، فيتأول تأويله املستقيم ، ويزال ما فيه مما سائر ذلك، ومنه ما حيمل وجوه يف اللغة ومناح 

 .إىل غري ذلك]  171: النساء [  }وروح منه  {به من تأويل غري مستقيم كقوله يف عيسى  َق لَّ عَ تَ عسى أن يُ 

وال يسمى أحد راسخًا إال بأن يعلم من هذا النوع كثريًا بحسب ما قدر له ، وإال فمن ال يعلم سوى 

 .ليس يسمى راسخاً املحكم ف

،  مجيع متشابه القرآن ، وهو نوعان كام ذكرناالضمري عائد عىل  }وما يعلم تأويله  {: وقوله تعاىل 

مقتض ببدهية العقل أنه يعلمه عىل الكامل واالستيفاء ، يعلم نوعيه مجيعًا ، فإن جعلنا قوله  }اال اهللا  {فقوله 

فاملعنى إدخاهلم يف علم التأويل ال عىل الكامل ، بل علمهم إنام ،  عطفًا عىل اسم اهللا تعاىل }والراسخون  {: 

: ، والكالم مستقيم عىل فصاحة العرب كام تقول  هو يف النوع الثاين من املتشابه ، وبدهية العقل تقيض هبذا

إىل ما قام لنرصيت إال فالن وفالن ، وأحدمها قد نرصك بأن حارب معك ، واآلخر إنام أعانك بكالم فقط ، 

 . كثري من املثل

كل بقدره ، وما يصلح له،  }والراسخون  {تأويل املتشابه إال اهللا  }وما يعلم {فاملعنى 

، وإذا حتصل هلم يف الذي ال يعلم وال يتصور عليه متييزه  }آمنا به  {بحال قول يف مجيعه  }والراسخون {

 . من غريه فذلك قدر من العلم بتأويله

رفعًا باالبتداء مقطوعًا مما قبله ، فتسميتهم راسخني يقتيض بأهنم  } راسخونوال {: وإن جعلنا قوله

 . يعلمون أكثر من املحكم الذي يستوي يف علمه مجيع من يفهم كالم العرب

ويف أي يشء هو رسوخهم ، إذا مل يعلموا إال ما يعلم اجلميع ، وما الرسوخ إال املعرفة بتصاريف 

 . ٍةدَّ عَ قع املواعظ ، وذلك كله بقرحية مُ الكالم وموارد األحكام ، وموا

 ،يعلمون منه ما يمكن أن يعلم ن، والقوم الذي اهللا إالعىل االستيفاء  }وما يعلم تأويله  {فاملعنى 

وهذا القدر هو الذي تعاطى ابن عباس ريض اهللا عنه ، وهو  }آمنا به كل من عند ربنا  {يقولون يف مجيعه 

 . وح وما شاكلهالرُّ  رَ عليه أنه علم وقت الساعة وأمْ  ُل وَّ أَ تَ ترمجان القرآن ، وال يُ 

، واملعنى فيهام يتقارب هبذا ولذلك قال ابن عباس هبامحيتمل الوجهني،  }الراسخون{ فإعراب
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 .النظر الذي سطرناه

إن املتشابه إنام هو ما ال سبيل ألحد إىل علمه فيستقيم عىل قوله إخراج الراسخني من : فأما من يقول

 : م تأويله ، لكن ختصيصه املتشاهبات هبذا النوع غري صحيح ، بل الصحيح يف ذلك قول من قال عل

 .املحكم ما ال حيتمل إال تأويًال واحداً 

 .واملتشابه ما احتمل من التأويل أوجهًا ، وهذا هو ُمتََّبُع أهل الزيغ

 .وعىل ذلك يرتتب النظر الذي ذكرته

وخافوا  ،الراسخني ال يعلمون تأويل املتشابه فإنام أرادوا هذا النوعومن قال من العلامء احلذاق بأن 

 .أن يظن أحد أن اهللا وصف الراسخني بعلم التأويل عىل الكامل

وكذلك ذهب الزجاج إىل أن اإلشارة بام تشابه منه إنام هي إىل وقت البعث الذي أنكره، وفرس باقي 

 .هاآلية عىل ذلك ، فهذا أيضًا ختصيص ال دليل علي

لكن و ،إن املتشابه هو املنسوخ فيستقيم عىل قوله إدخال الراسخني يف علم التأويل :وأما من يقول

 . ختصيصه املتشاهبات هبذا النوع غري صحيح

 .ورجح ابن فورك أن الراسخني يعلمون التأويل وأطنب يف ذلك

، وقرأ ابن مسعود »به الراسخون يف العلم آمنا: إال اهللا ويقول « : وقرأ أيب بن كعب وابن عباس

  ].يقولون آمنا به والراسخون يف العلم تأويله إال عند اهللا، وابتغاء تأويله إنْ [

وسئل النبي  ،الثبوت يف اليشء، وأصله يف األجرام أن يرسخ اجلبل أو الشجر يف األرض :والرسوخ

 . "واستقام هو من برت يمينه وصدق لسانه": ، فقال )الراسخني يف العلم(عليه السالم عن 

فيه ضمري عائد عىل كتاب اهللا ، حمكمه ومتشاهبه، والتقدير، كله من  }كل من عند ربنا  {: وقوله

 . عند ربنا ، وحذف الضمري لداللة لفظ كل عليه ، إذ هي لفظة تقتيض اإلضافة 
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قف ويدع أي ما يقول هذا ويؤمن به ويقف حيث و }إال أولو األلباب  رُ كَّ وما يذَّ  {: ثم قال تعاىل

بٍّ ذو لُ  اتباع املتشابه إال
)1(

أولو{و ، وهو العقل، 
.مجع ذو :})2(

 انتهى")3(

                                                            
ياُره، واللبُّ نفُسه وحقيقته، ولبُّ اجلوز واللوز ونحومها: اللُّبُّ من كل يشء) 1(

ِ
ما يف : خالصه، وخ

.ألباب، وَأْلُبب، وَأُلبٌّ : مجعه. العقُل : ، واللبُّ جوفه

ال واحد له من لفظه، وقيل اسم مجع واحده ذو بمعنى صاحب  مجع بمعنى ذووأي أصحاب، : أولو) 2(

سها، ولذلك تستعمل ذو ملفرده من غري ، وليس مجع ذو نفاألوىل تثبت خطا وال تلفظ من غري لفظه، والواو

من بيدهم البتُّ يف األمور : الرؤساء، وأولو الشأن وأولو احلل العقد: وأولو األمر. لفظه، وهو مضاف دائامً 

. العلامء: وأولو العلم. كاحلكام واملسؤولني

املحرر الوجيز م، 2002-هـ1423 1، ط)هـ541-481(حلق، ابن عطية األندليس، أبو حممد عبدا) 3(

.277-276، دار ابن حزم، صيف تفسري الكتاب العزيز
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 خامتة

 : ا العلامءتفاسري دار حوهلللمتشابه 

األمور التي استأثر اهللا تعاىل بعلمها، ومل يطلع عليها أحدا من خلقه، وال سبيل عندهم : األول

يف بعض األخبار من بيان مدهتا فلبيان قرب الساعة، مع أنه  لذلك، وذلك نحو مدة بقاء الدنيا، وأما ما وقع

خرب واحد ال يقاوم القرآن، ونحو وقت قيام الساعة، وخواص األعداد أي ختصيص بعض األشياء بالعدد 

املعني كعدد الزبانية فإهنا تسعة عرش، ورس كوهنا خمصوصة هبذا العدد مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه، وإن تكلم 

 .العلامء بطريق االحتامل فيه بعض

ح به اإلمام السعد يف التوضيح
َّ

وهذا هو مذهب علامء األحناف، كام رص
)1(

. 

يكون املحكم املقابل هلذا املتشابه، شامًال ملا سواه مما يسمى متشاهبًا مما مل يستأثر اهللا : وبناء عىل ذلك

 . تعاىل بعلمه

لتوقف وتسليم علم ذلك إىل اهللا تعاىل، ويلقى نفَسه يف ابتالء الراسخ با: وفائدة إنزال املتشابه عندئذ

درجة العجز ويتالشى علمه يف علم اهللا تعاىل، وهذا أعظم البلوى وأعمها جدوى، فهذه هي الفائدة يف 

 . ئدة عظمىاإنزال املتشاهبات ألّن االبتالء ف

عاب القرائح يف استخراج وال تكون فائدة إنزاهلا عىل هذا الوجه هي اجتهاد العلامء يف تدبرها وإت

 .معانيها

 اعرتاض عىل تفسري املتشابه هبذا املعنى

معنى، اعرتض عىل هذا املعنى للمتشابه، بأنه ال معنى لرجوع املتشابه إىل املحكم هبذا املعنى، وال 

مه، فال سبيل فاألصل أن ال يفرس به، خاصة أنه مما وقع االتفاق من العلامء عىل أنَّه مما استأثر اهللا تعاىل بعل

 .لتأويله وال مطمع ألحد من العلامء مهام بلغ من العلم أن يقف عليه بالنظر واالستنباط

                                                            
.فكوهنا متشاهبة يف حقنا فقط. ونقل عن بعض العلامء أن الرسول عليه الصالة والسلم يعلمها) 1(
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املتشابه هو ما دلَّ القاطع عىل أنَّ ما ُيزعم ظاهرًا منه غري مراد، ومل يدلَّ عىل ما هو : أن يقال: الثاين

عم أن الظاهر منه هو أنَّ اهللا تعاىل قاعد عىل فإنَّ البعض يز) الرمحن عىل العرش استوى(املراد، كقوله تعاىل

، وغري ذلك من صفات احلوادث، وقوله ! العرش مستقرٌّ عليه مماس له وهذا يتضمن التجسيم واحلدَّ

فإنَّ بعضهم يزعم أن الظاهر من هذه اآلية هو إثبات العضو واألداة والركن ) يد اهللا فوق أيدهيم(تعاىل

ها وشكلها وصورهتا التي يزعمون أن غري معلومة عندهم وعندها واجلارحة، بغض النظر عن هيئت

 !يتوقفون

 (ا كانت نحو هذه التقديرات تستلزم التشابه، ألن الدليل القاطع وملّ 
ّ
 والنقيل

ّ
دلَّ عىل أنَّ هذا ) العقيل

  - كام يزعمون ôالظاهر 
ُ
 .لتأويلمراد، الستحالته عىل اهللا تعاىل، وإذا كان غري مراد، فال بدَّ من ا غري

إال (ولكن ملا استأثر اهللا تعاىل بعلم حقيقة املتشابه عىل هذين املعنيني للمتشابه وجب الوقف عىل 

 .عند القائلني هبذين الوجهني) اهللا

عني فائدة الوجه السابق، بعد اإليامن بأصل املعنى والكفِّ عن : وفائدة إنزال املتشابه عىل هذا الوجه

 .إدراك احلقيقة

تشابه هو ما يقابل املحكم، وذلك عىل حسب املعنى الذي بيناه أول، وهو أنَّ املحكم امل: الثالث

 . الواضح الداللة غري املعارض للمعنى املقطوع به، واملتشابه ما يقابله

 .قال هبذا املعنى) إال اهللا(ومن مل يقف عىل 

العلامء عىل بذل جهدهم يف ما مرَّ من تكثري الثواب، والفوائد العلمية، وحّض : وفائدة هذا الوجه

 .ثمرات ال ختفىالكشف عن حقائق القرآن ودالالته، وما يرتتب عىل ذلك من 

للمتشابه داخل يف هذا املعنى للمحكم  -املذكور سابقاً ôأنَّ املعنى األول : ويرد عىل هذا الوجه

معنى العطف عىل اهللا، مما من  لزم أن الراسخني يف العلم يعلمون مجيع املتشاهبات ملا يفهمواملتشابه، في

 !يقتيض علمهم به، وهذا ممنوع



44

وأخرجوا الراسخني يف العلم من الدخول يف ) إال اهللا(ولذلك رجح بعض العلامء الوقف عىل 

 .احلكم املذكور

يصِّ فَ التَّ  وطريقةُ 
)1(

 :عن هذا اإلشكال أن يقال 

 منه( بقوله غري مقصود، ألن التعبري إنَّ املتشابه هبذا املعنى غري داخل يف القسمني، ملا أن احلرص-

 .ظاهر يف عدم احلرص) آيات

 يف صحة العطف: أو يقال-
ٍ

 . إن العطف الطالعهم عىل تأويل بعض املتشاهبات، وهذا املقدار كاف

والكلُّ تكلٌُّف ":قال القونوي
)2(

ٌف  ، بل تعسَّ
)3(". 

، مبينا الوجه الذي به جتتمع الوجوه كلها واملذاهب حتت ب ثم قال
ٍّ
وتقة واحدة، بال نزاع أصيل

واعلم أنَّه ":وكالمه يف ذلك نفيس ولذلك أحببنا إيراَده هنا اعرتافا منا بفائدته، وحسن نظامه وسداد رأيه

ال ينكر أحٌد أن يف القرآن ما ال سبيل للبرش للوقوف عليه، كام مرَّ تفصيله، فال يمكن النزاع يف ذلك 

، فمنه من محلها عىل ما ذكره )وأخر متشاهبات(ابه املذكور يف قوله تعاىلاملتشابه، وإنام النزاع يف املتش

املصنف أوالً، وقد عرفت أن علامءنا من املفرسين قد اختاروه كصاحب الكشاف وصاحب اإلرشاد حتى 

ض املحقق التفتازاين للكشاف بأنه مل يراِع مذهبه، أشار إليه بعض املحشني، وهؤالء مل يقفوا عىل  ، )اهللا(عرَّ

والتزموا الوقف، ألنه ال يعلم إال اهللا، ) اهللا(ومنهم من محلها عىل ما ذكره املصنف ثانيًا، وهؤالء وقفوا عىل 

                                                            
ياً ) 1( تفىصَّ اللحم عن العظم، ويقال ما يقال تفّىص من الديون، و. ختلَّص منه: تفىصَّ من اليشء وعنه تَفصِّ

دُت أتفىص منه
ِ
.استقصاهُ : أختلَُّص منه، وتفىصَّ اليشءَ : ك

ة، وتكلَّف اليشءَ : تكّلف األمَر تكلُّفاً ) 2( فالتكلف أخفُّ . محله عىل نفسه وليس من عدته: حتملَّه عىل مشقَّ

ف كام هو مالحظ،  ، والتعسف وإن احتمله ر فيه من املعنىمحل اللفظ عىل ما ال يظه: فالتكلف هنامن التعسُّ

.واهللا أعلم.محل اللفظ عىل ما ال حيتمله من املعنى: هنا

فًا مبالغة يف الظم: عَسَف عَسفا فهو عاسٌف ) 3( ف تعسُّ والظلم يف أصله وضع اليشء . ظلَم، وتعسَّ يتعسَّ

.يف غري حمله
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أما ما استأثر اهللا بعلمه، فظاهٌر، وأما مثل اليد والوجه واجلنب واالستواء عىل العرش والقدم وأمثال ذلك، 

امنا أبو حنيفة، ما ُكلِّفنا إال باالعقتاد بثبوهتا بال كيف فصفات له تعاىل غري الثامنية عند السلف، ومنهم إم

مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسيم، لئال يتعارض العقل والنقل، فهم وقفوا عىل اهللا حتًام، وإن مل يقف لفظا، 

ليست صفات زائدة عىل الثامنية بل هي راجعة إليها بالتأويل الصحيح، : وعند اخللف. لكنه يقف معنى

 . وهم جيوزون الوقف وعَدمه. اليد بالقدرة، والوجه بالذات، وغري ذلك من التأويل املناسب له كتأويل

فالسلف واخللف متفقون عىل الوقف، ألن االطالع والعلم بام هو املراد من املتشابه : وعند التحقيق

هو املناسب له خمصوص به تعاىل، لكن السلف أعرضوا عن اخلوض فيه وعن تأويله، واخللف أوّ ّلوه بام 

 . غري جازمني له، فالعلم بكنهه خمصوص به تعاىل

، كيف ال واملصنف   - البيضاوياإلمام ôفعلم من ذلك أن النزاع بني الفريقني لفظيٌّ ال معنويٌّ

ح يف أوائل البقرة بأنَّ احلروف املقطعات يف أوائل السور كأمل، وحم، وطس، 
َّ

 : وقيل"رص
ٌّ

استأثره اهللا  إنه رس

وقد روي عن اخللفاء األربعة وغريهم من الصحابة ما يقرب منه، ولعلهم أرادوا أهنا أرسار بني اهللا بعلمه 

، فإن محل  املتشابه يف هذه عىل مثل "تعاىل ورسوله ورموز مل يقصد هبا إفهام غريه إذ يبعد اخلطاب بام ال يفيد

األئمة احلنفية، وإن محل عىل غريه  هذه املذكورات جيب الوقف عند األشمة الشافعية كام جيب الوقف عن

 .ال جيب الوقف عندهم مجيعاً 

ما ال يدرك املراد منه أصًال، والشافعية اصطلحوا عىل أنَّ  علامءنا اصطلحوا عىل أن املتشابه وإنَّ 

، وال مشاحة يف االصطالح، وبعض علامئنا اختار هذا املعنى يف املتشابه
ٍ
 املتشابه ما مل يتضح املعنى الحتامل

وأما ما ذكر يف أصولنا من أنَّ املتشابه حكمه التوقف عىل اعتقاد احلقية .املذكور يف هذه اآلية كام مرَّ غري مرة

عندنا، بناء عىل قراءة الوقف، فبناء عىل اصطالحهم كام مرَّ وعرفته، والعدول عن اصطالحهم لقرينة غري 

 . بعيد

) الراسخون(ومنهم من وقف عىل ) إال اهللا(واحلاصل أنَّ فيه ثالثة مذاهب منهم من وقف عىل 
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ز األمرين، وقد عرفت أن النزاع لفظيٌّ  .فتأمل حقَّ التأمل .ومنهم من جوَّ
 .انتهى")1(

 إشارة خامتة

، )الراسخون يف العلم(ومنهم من مل يقف، بل وقف عىل ) اهللا(ذكرنا أن من العلامء من وقف عىل 

ونختم ما أوردناه من كالم املفرسين العظام هبذه الفائدة اللطيفة  .وما يرتتب عىل ذلك من املعاين والثمرات

 .ليحظى هبا طالب العلم وحيرصوا عىل فهمها

استئنافية، والراسخون مرفوع عىل االبتداء، فهذا ال ) والراسخون(إذا قلنا إنَّ الواَو يف قوله تعاىل

يقولون كلٌّ (ينه وبني املحكم يف قوله تعاىل يستلزم مطلقا عدم علمهم بتأويل يشء من املتشابه، وهلذا مجع ب

، بل يقتض عدم علمهم بتأويل متشابه استأثر اهللا بعلمه، أو ما دلَّ القاطع عىل أنَّ ظاهره ليس )من عند ربنا

بمراد، ويصحُّ احلكم عىل اجلميع باعتبار بعض أفراده، كام أن يف صورة عطف الراسخني ال يقتيض علم 

إذ العلم ببعض املتشابه خمصوص به تعاىل اتفاقًا كام مرَّ بيانه، فاملآل يف كال التوجيهني تأويل كلِّ متشابه، 

واحٌد، فاتضج أيضًا أن النزاع لفظيٌّ 
)2(

. 
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